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A Semente Transcendente de Abraão 
– um povo para Iahweh

Se somente...

Se somente soubéssemos de quem somos e quem somos 
como filhos de Deus, mudaria total, radicalmente as nossas vidas. 
Não soubemos inteiramente de quem somos e quem somos, como 
deveríamos, principalmente porque a religião1 nos velou muito. A 
religião tem escrito nossa história de acordo com as doutrinas e 
tradições de homens e não de acordo com o conselho da palavra 
inteira de Deus.

Temos grupos religiosos hoje que constroem sua fé nas leis 
da Velha Aliança enquanto outros rejeitam o Velho e constroem 
sua fé exclusivamente na Nova Aliança. Embora muitas pessoas 
de diferentes grupos cristãos acreditarem na Velha e na Nova 
Aliança como sendo a Palavra de Deus, falham em ver como é uma 
história contínua. Elas têm dificuldade em reconciliar o Deus da 
Velha Aliança com o Deus da Nova, apesar Dele ser o mesmo. A 
Bíblia da Velha e da Nova Aliança conta uma história contínua de 
como Deus – cujo nome é Iahweh – Se revelou por um povo que 
Ele escolheu para Si. Queremos olhar esta história da perspectiva 
de Deus. Do princípio ao fim, é a Sua história daquilo que Ele 

1 Religião como usada neste livro refere-se a um sistema de doutrinas, credos, 
rituais, e padrões de comportamento que, quando cridos e executados, acredita-
se que apaziguam a Deus e merecem a salvação.
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pretende em toda a criação. Semelhantemente, é a história de todo 
verdadeiro crente em Yeshua (Jesus) o Messias. Esta é a história 
de vocês do princípio ao fim.

A história da humanidade começou em um jardim chamado 
Éden com um homem e uma mulher. No entanto, com relação à 
esta escrita, comecemos um pouco mais adiante no tempo, como 
relatado em Gênesis, capítulo 12, com um homem chamado Abrão 
– mais tarde chamado Abraão.

Abrão

Era um dia normal na vida de Abrão, por volta do ano 2060 
A.C. Ele e sua esposa Sarai viviam com seu pai Tera em Harã. A 
monotonia do seu dia foi subitamente interrompida pela voz de 
uma presença invisível. Ele não podia ignorar a voz. Apesar dele 
provavelmente nunca tê-la ouvido antes, ele sabia intuitivamente 
que era a voz do Criador dos céus e da terra.

A vida de Abrão foi mudada para sempre por aquele encontro 
com o Criador. Além disso, o curso da história foi estabelecido 
para todo tempo por vir. Nada poderia alterá-lo apesar de muitos 
tentarem. Começamos nossa história com ele.

A aliança Abraâmica

Iahweh, o Criador, comandou Abrão dizendo, “Sai-te da 
tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que 
Eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e 
engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os 
que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti 
serão benditas todas as famílias da terra.” Gn. 12:1-3. Desse modo, 
com estas palavras, Iahweh entrou em aliança com ele.

Nossa história é ilustrada por uma linha eterna, aqui 
desenhada, começando com Abrão e estendendo a eternidade. Esta 
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aliança com Abrão é perpétua, eterna; portanto, esta linha eterna é 
necessariamente perpétua, eterna. Ela ilustra os propósitos eternos 
de Iahweh. Nomes e eventos significativos serão adicionados 
acima da linha para mostrar movimento em nosso relato através 
da história.

Sete promessas para a aliança

Esta aliança com Abrão tem sete promessas incondicionais. 
A responsabilidade de efetuar os termos desta aliança cai sobre o 
próprio Iahweh e não sobre Abrão. Iahweh iniciou a aliança. É 
isto que Ele quer para Si e Ele terá aquilo que Ele quer. O que 
Ele comanda acontecerá. Ele é fiel.

Primeiro, Iahweh disse a Abrão que lhe mostraria uma 
terra, uma terra que mais tarde Ele lhe deu. A terra é uma parte 
essencial da aliança. O povo a quem ela pertence, pertence a ela. 
São associados um com o outro. Tem implicações proféticas 
mesmo hoje.

A seguir, Iahweh prometeu a Abrão que faria dele uma 
grande nação. Isto está ligado a uma promessa posterior de dar a 
Abrão um herdeiro. Iahweh prometeu a Abrão que sua semente2  
seria como o pó da terra: de maneira que, se alguém puder contar 
o pó da terra, também a sua semente será contada. Gn. 13:16. Mais 
tarde Ele disse a Abrão que sua semente seria tão numerosa quanto 
as estrelas do céu. Gn. 15:5.

2 O termo semente tem aplicações múltiplas através deste texto. Tem a ver 
com esperma humano, particularmente aquele de Abraão e seus descendentes 
após ele. Tem a ver com descendentes, e mais adiante neste texto é associado 
à Palavra de Deus e o Filho de Deus. (Muitas vezes uso o termo semente para 
incluir todos estes sentidos.) 

�A linha eterna
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Iahweh prometeu a Abrão que o abençoaria. As escrituras 
mais tarde afirmam que Abrão foi tão abençoado com posses 
terrenas que a terra não sustentaria tanto ele como seu sobrinho 
Ló, então separaram-se.

Iahweh prometeu a Abrão que faria seu nome grande. Até 
hoje, existe alguém que não ouviu falar no nome de Abraão? Ele 
é o pai de milhões de judeus que são descendentes de Isaac e mais 
milhões de árabes que são descendentes de Ismael. Pode-se dizer 
que três religiões reivindicam Abraão como seu pai: judaísmo, 
cristianismo, e islamismo.

Iahweh prometeu a Abrão que o faria uma bênção para 
outros. De fato, Ele declarou que em Abrão todas as famílias da 
terra seriam abençoadas. A palavra por família usada aqui também 
significa clãs, tribos, e povos. É plural.

Iahweh prometeu a Abrão que quem o abençoasse Ele 
abençoaria.

Iahweh prometeu o contrário também – que quem 
amaldiçoasse Abrão, Ele amaldiçoaria. Não podemos amaldiçoar 
Abraão ou a semente da promessa e esperar ser abençoado de 
Iahweh.

Vários aspectos desta aliança foram repetidos e confirmados 
em momentos subseqüentes na vida de Abrão.

Aliança de promessa baseada na fé

Iahweh disse para Abrão sair e ir para uma terra que Ele lhe 
mostraria. De acordo com Hebreus 11:8, Abrão não tinha idéia 
para onde iria; não obstante, ele obedeceu. Ele agiu por pura e 
simples fé.

Abrão acreditou em Iahweh, e sua fé foi-lhe imputada por 
justiça. Gn. 15:6. Abrão não foi imputado por justo por causa de 
quaisquer obras ou atos religiosos feitos por ele, pois a justiça não 
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pode ser ganha. Não pode ser obrada. Iahweh somente é justo. 
Portanto, a justiça precisava ser acreditada (atribuída, imputada) 
a ele. Iahweh atribuiu justiça a Abrão porque Abrão creu. Sua 
obediência era a prova da sua fé.

“E era Abrão da idade de setenta e cinco anos, quando 
saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho 
de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as 
almas que lhe acresceram em Harã; e saíram para irem à terra de 
Canaã.” Gn. 12:4, 5.

Iahweh fez uma promessa a Abrão e ele acreditou; assim, 
tornando esta uma aliança de promessa baseada na fé (fidelidade), 
desenhado na linha eterna abaixo.

Formou um povo para Iahweh

Fazendo esta aliança com Abrão, Iahweh começou a formar 
um povo para Si. Era para ser um povo da Sua própria feitura 
para cumprir Seus próprios propósitos. Iahweh falou por Moisés 
no deserto dizendo, “Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a 
Minha voz e guardardes a Minha aliança, então, sereis a Minha 
propriedade peculiar dentre todos os povos; porque toda a terra é 
Minha; vós Me sereis reino de sacerdotes e nação santa.” Ex. 19:5-6. 
Esta promessa de destino é repetida em Deuteronômio 7:1-11 e 
26:16-19.

A terra

A Abrão e sua semente foi prometido um pedaço específico 
de propriedade. Primeiro, Ele disse a Abrão “vá para a terra que 

�
A aliança de promessa baseada na fé
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Eu te mostrarei.” Em seguida Ele disse em Gênesis 12:7, “À tua 
semente darei esta terra.” Gênesis 13:15 declara que foi dada 
para sempre. Em nenhum lugar nas escrituras Iahweh deu aquela 
propriedade a outro. Não importa quem a reivindicar ou tentar 
ocupá-la; não a possuem. Pertence perpetuamente e para sempre 
a Abrão e sua semente e sua semente pertence a ela.

Os túmulos dos patriarcas de Israel têm sido guardados 
como relíquias na terra de Israel e comemorados por milênios 
como marcadores permanentes certificando que a terra foi sempre 
deles. Acrescente àquilo a multidão de santuários sagrados de 
judeus e cristãos por toda a terra que documenta a historicidade 
da posse de Israel.

Iahweh falou para Abrão percorrer a terra no seu 
comprimento e na sua largura, porque Ele lha daria. Gn. 13:17. Se 
você tiver alguma dúvida de quem possui a terra outrora chamada 
Palestina, agora chamada Israel, então leia a escritura – os cinco 
primeiros livros da Velha Aliança.

A terra era de Iahweh para dar. O profeta Joel, falando do 
coração de Iahweh, disse, “Congregarei todas as nações e as farei 
descer ao vale de Josafá; e ali com elas entrarei em juízo, por causa 
do Meu povo e da Minha herança, Israel, a quem eles espalharam 
entre as nações, repartindo a Minha terra.” Joel 3:2.

Selada em sacrifício de sangue

A aliança que Iahweh fez com Abrão foi selada em um 
sacrifício de sangue. Iahweh o assegurou, “Não temas, Abrão, 
Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão.” Abrão rogou 
a Iahweh, “Que me hás de dar? Pois ando sem filhos.” Iahweh 
lhe disse que seria gerado dele um que havia de ser herdeiro e 
que seus herdeiros seriam tão numerosos quanto as estrelas nos 
céus. Gn. 15:1-5.
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Iahweh então reafirmou ao fiel Abrão que fora Ele que o 
tirou de Ur dos caldeus para dar esta terra como herança. Abrão 
perguntou, “Como saberei que hei de herdá-la?” Gn. 15:7-8.

Iahweh respondeu a Abrão. “Toma-Me uma bezerra de três 
anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma 
rola, e um pombinho. Abrão trouxe todos estes, e partiu-os pelo 
meio, e pôs cada parte deles em frente da outra; mas as aves não 
partiu. Quando as aves (abutres) desceram sobre os cadáveres, 
Abrão os enxotou. Gn. 15:9-11.

Qual, pois, é a conexão entre estes sacrifícios de animais 
e a promessa de Iahweh de um herdeiro para Abrão? Ao iniciar 
este sacrifício de sangue com Abrão, Iahweh ilustrou como Ele 
planejava cumprir Sua promessa de um herdeiro.

Um herdeiro é um que herda algo. Para que haja uma 
herança, aquele que tem algo a deixar para o herdeiro precisa 
morrer. Isso significa que alguém teria que morrer para Abrão e sua 
semente posterior ganharem a herança prometida por Iahweh. Esta 
não era a hora designada para aquilo acontecer. Por isso Iahweh 
iniciou sacrifícios de animais para ilustrar para nós a promessa 
de um Messias que com o tempo morreria por nós, fazendo-nos 
herdeiros e co-herdeiros da herança prometida. Chegaremos nisto 
mais tarde na nossa linha eterna.

Os abutres do ar que desceram para devorar os 
cadáveres tipificam os poderes demoníacos operando debaixo 
da autoridade de Satanás. Seu esquema por toda a história 
é tentar roubar a aliança com suas promessas dos eleitos de 
Iahweh. Qualquer coisa que produz descrença e desobediência 
obviamente não é da fé, mas pretende roubar a herança que foi 
prometida aos herdeiros de Abrão. Se Satanás não consegue 
roubar a herança, ele tentará matar os herdeiros – qualquer 
coisa para destruir a semente.
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Uma aliança eterna

A tentativa do inimigo de destruir a semente será em vão, 
porque a aliança é eterna. Iahweh confirmou Sua promessa a 
Abraão dizendo, “E estabelecerei o Meu concerto entre Mim e ti e 
a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, 
para te ser a ti por Deus e à tua semente depois de ti. E te darei a 
ti e à tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda 
a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus.” 
Gn. 17:7-8

A palavra por imorredouro em hebraico tem sido traduzida 
sempre, velho, perpétuo e eternamente. Esta aliança não é presa 
ao tempo ou a terra. Existe no reinado eterno, espiritual do reino 
de Iahweh. Aquele reinado é não-dimensional e não está sujeito a 
tempo, espaço, e distância. Não tem comprimento, profundidade, 
e altura como nós entendemos aquelas dimensões. Tudo que foi, 
é. Tudo que é, será. Tudo que será sempre foi. Todas as coisas 
em Iahweh são tempo presente. Ele é o grande EU SOU que é 
o significado do Seu nome, Iahweh – o princípio e o fim, o Alfa 
e o Ômega.

A promessa da aliança com Abrão não tem fim. Aquilo que 
Iahweh disse que aconteceria acontecerá porque já é uma realidade 
na região do Seu reino. Isto é um mistério para nós e difícil de 
entender, porém verdadeiro.

Mudança de natureza, troca de nome 

Abrão tinha 99 anos de idade quando Iahweh apareceu 
novamente para ele e disse, “Eu sou o Deus Todo-poderoso; anda 
em Minha presença e sê perfeito. E porei o Meu concerto entre 
Mim e ti e te multiplicarei grandissimamente.” Abrão caiu sobre seu 
rosto e Iahweh falou com ele dizendo, “Quanto a Mim, eis o Meu 
concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não 
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se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome; 
porque por pai da multidão de nações te tenho posto.” Gn. 17:1-5.

Abrão significa “pai exaltado.” Abraão significa “pai de uma 
multidão.” Seu nome é profético no que perpetuamente proclama 
a promessa de Iahweh que foi dada na aliança. Ele agora era 
destinado a ser o pai de uma multidão de povos que formariam 
o povo da aliança de Iahweh.

As palavras da aliança para Abrão não eram meramente 
palavras que existiam fora de Abrão que ele ouvira com os ouvidos 
naturais, palavras que ele tinha de tentar cumprir. Estas eram 
palavras de vida para Abrão porque eram palavras de Iahweh que 
é Vida. Estas foram palavras que entraram nele e penetraram sua 
alma e espírito. Estas palavras impossibilitaram sua descrença 
porque se tornaram uma parte de quem ele era. Assim, pela fé, foi 
imputado justo por Iahweh. Antes de vir a fé, ele não era justo; 
depois, ele era. Enquanto antes ele era do seu pai natural, Tera, 
da terra de Ur; agora ele era do seu pai celestial, Iahweh. Estas 
palavras de vida mudaram a vida de Abrão. Além disso, ele teve 
uma mudança de natureza.

Circuncisão

Novamente Iahweh confirmou Sua aliança com Abraão, e, 
com respeito à aliança, pediu para ele ser obediente em somente 
uma coisa. Ele disse, “Este é o Meu concerto, que guardareis entre 
Mim e vós e a tua semente depois de ti: Que todo macho será 
circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio; e isto será 
por sinal do concerto entre Mim e vós. O filho de oito dias, pois, 
será circuncidado; todo macho nas vossas gerações...o nascido em 
tua casa e o comprado por teu dinheiro; e estará o meu concerto 
na vossa carne por concerto perpétuo.” Gn. 17:10-13.

Siga a seqüencia aqui. Primeiro, Iahweh entrou em aliança 
com Abrão. Este foi um “negócio feito.” Nada podia mudar o 
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que Ele tinha movimentado. Quando a Palavra veio a Abraão, 
Ela mudou sua natureza e ele nada podia senão crer Nela. Ele 
nada podia senão seguir este Deus que modificara sua natureza e 
trocara seu nome. Sua fé foi-lhe imputada por justiça. Contudo, 
Iahweh pediu que Abraão O obedecesse neste novo e estranho 
requerimento. Porque? Porque a circuncisão era simplesmente um 
símbolo, ou um sinal da aliança que Iahweh fizera com Abraão e 
não o meio pelo qual Abrão fora feito justo. Foi o sinal externo 
para o mundo, prefigurando a circuncisão dos nossos corações. 
Muitas pessoas usam alianças no dedo, mas o anel não faz o 
casamento. É um mero sinal ou símbolo do casamento. Assim 
foi com a circuncisão. Quer dizer, a circuncisão não determinou a 
justiça de Abraão. Justiça foi-lhe imputada pela sua fé em Iahweh 
e nas promessas de Iahweh.

Adicionamos Abraão ao diagrama abaixo.

Sarai a Sara

Assim como foi com Abraão, também foi com Sarai. Para 
ela poder ser a mãe deste povo da aliança, ela também teve uma 
mudança de natureza, e com esta mudança de natureza veio uma 
troca de nome.

Iahweh disse a Abraão, “A Sarai, tua mulher, não chamarás 
mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque Eu a 
hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho: e a abençoarei, 
e será mãe das nações; reis de povos sairão dela.” Gn. 17:15-16. De 
acordo com a concordância de Strong, Sarai significa “princesa” 
e Sara significa “mulher nobre.” A concordância de Young sugere 
que Sarai significa “Iah é príncipe” e Sara significa “princesa.” O 

�
A aliança de promessa baseada na fé
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Dicionário da Bíblia, de Unger, diz que Sarai pode ter significado 
“contenda.”

Sara foi escolhida. Abraão e Sara, como também seus 
herdeiros que os seguiram, estavam no pensamento de Iahweh 
antes da fundação da terra. Não foi acidental que Sara se tornou 
a esposa da aliança de Abraão. Ela, também, era conhecida e 
designada por Iahweh antes da fundação da terra. Não poderia 
ter sido outra mulher. Tinha que ser Sara. E assim foi.

O Filho da promessa

Eliézer

A aliança foi feita com Abraão e sua semente após ele. 
Abraão estava envelhecendo e Iahweh ainda não tinha dado um 
descendente da sua própria carne. Antes da troca do nome de 
Abraão, ele perguntou o que Iahweh o daria visto que ele não 
tinha filhos. Ele negociou com Iahweh para aceitar Eliézer de 
Damasco, que nascera na sua casa, como seu herdeiro. Iahweh 
respondeu-lhe, “Este não será o teu herdeiro; mas aquele que de 
ti será gerado, esse será o teu herdeiro.” Gn. 15:1-4

Ismael

Entretanto, não nasceu herdeiro gerado por Abrão. A esposa 
de Abrão, Sarai, antes de trocar seu nome, não o deu nenhum filho. 
Após viverem dez anos na terra de Canaã, Sarai, não acreditando 
que teria filho, deu Agar, sua serva egípcia, a Abrão como mulher, 
e nasceu Ismael. Gn. 16:1-3. Ismael significa, “Ele (Deus) ouvirá.”

Surgiu contenda entre Sarai e Agar, e Agar foi deitada fora 
da presença de Sarai para o deserto. O anjo de Iahweh falou com 
ela junto a uma fonte de água e disse para ela voltar para Sarai e 
submeter-se a sua autoridade como serva sua. Com respeito a Ismael, 
o anjo de Iahweh a prometeu que Ele grandemente multiplicaria 
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seus descendentes de modo que eles, semelhantemente, seriam 
numerosos demais para contar. Uma aliança foi feita com Abraão 
enquanto a outra foi feita com Agar. A primeira com o patriarca 
de um povo. A última com a matriarca de um povo.

Quanto a Ismael, o anjo de Iahweh profetizou que “ele será, 
entre os homens, como um jumento selvagem; a sua mão será 
contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a 
todos os seus irmãos.” Os árabes são os descendentes de Ismael.

Isaac

Por causa desta aliança com suas promessas, Sara era 
destinada a dar à luz um filho cujo nome seria Isaac. Iahweh 
afirmou, “e com ele estabelecerei o Meu concerto, por concerto 
perpétuo para a sua semente depois dele.” Gn. 17:19-20. Isaac foi o 
filho da promessa.

Abraão tinha noventa e nove anos quando Iahweh renovou 
Sua promessa com ele e o disse que Sara o daria um filho. Abraão 
caiu sobre seu rosto, e riu-se, porque Sara era velha e além da sua 
capacidade natural de conceber. Mas um milagre estava a caminho! 
Iahweh disse que Sara, sua esposa, lhe daria um filho e era para 
chamá-lo Isaac. Quando Sara ouviu isso, ela também riu-se dessa 
idéia. Gn. 18:9-11 e 21:6. Isaac significa, “ele ri.”

Adicionamos Isaac ao diagrama abaixo.
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Abraão provado

Iahweh, que muitas vezes fez uso de alegoria por toda 
Sua palavra escrita e que conhece o fim desde o princípio, 
predeterminou que Abraão retrataria Iahweh como Pai, e Isaac 
retrataria o Filho de Iahweh como o Cordeiro sacrificial.

Assim Abraão foi testado. Iahweh chamou Abraão e o disse 
para levar Isaac (seu único filho nascido de sua esposa da aliança, 
Sara) e oferecê-lo como holocausto sobre uma montanha na terra 
de Moriá. Abraão tomou lenha, fogo, e seu filho e foi para onde 
lhe foi dito. Isaac não sabia o que Iahweh dissera a seu pai, mas 
percebeu que faltava algo. “Meu pai!” ele disse, “Eis aqui o fogo 
e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?” Abraão 
o assegurou que Iahweh providenciaria para Si um cordeiro para 
o holocausto. Abraão tomou o cutelo para imolar o seu filho, 
e o anjo de Iahweh bradou desde os céus e disse-lhe para não 
estender a sua mão sobre o moço. “Porquanto agora sei que temes 
a Deus e não Me negaste o teu filho, o teu único.” Abraão viu 
um carneiro travado pelas suas pontas em uma moita. Ele foi, e 
tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu 
filho. Gn. 22:1-14.

Rebeca

Isaac não é somente retratado como o filho sacrificial, o 
Cordeiro de Iahweh, mas também como um tipo de Messias que 
toma para Si uma noiva. Abraão enviou seu servo à terra de sua 
parentela para encontrar uma mulher para Isaac. Não era para 
Isaac tomar uma mulher dentre os cananeus.

A futura noiva de Isaac foi escolhida de antemão por Iahweh 
e foi confirmada pelo servo de Abraão. Quando Rebeca consentiu 
em voltar com o servo para seu mestre, sua família abençoou-a 
dizendo, “Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que 
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a tua semente possua a porta de seus aborrecedores!” Gn. 24:58-

60. Esta bênção é semelhante a promessa que Iahweh fez para 
Abraão dizendo, “Que deveras te abençoarei e grandissimamente 
multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a 
areia que está na praia do mar; e a tua semente possuirá a porta 
dos seus inimigos.” Gn. 22:17. 

Semente Transcendente

Mas, espere um minuto! Temos um problema. Iahweh não 
disse a Abrão, “...a ti e à tua semente depois de ti?” Não foi Ismael 
semente de Abrão? Não tinha Abraão outros filhos nascidos por 
concubinas após a morte de Sara? Não foram todos circuncidados? 
Porém, a aliança passou somente para Isaac. Como explicamos 
essa discrepância?

Considere que há duas diferentes naturezas de semente em 
questão aqui. O esperma biológico de Abraão era o mesmo para 
todos. Mas há algo mais que esperma biológico aqui. Iahweh 
introduziu um tipo de semente/descendência totalmente diferente. 
Esta semente era, até certo ponto, biológica, mas era mais que 
biológica. Esta semente foi escolhida de antemão na presciência 
de Iahweh. Foi impregnada com a eterna palavra viva de Iahweh 
na forma de uma aliança com promessas. Portanto, transcende 
(chega acima e além dos limites de) a semente terrena, natural, 
biológica. Podemos dizer, era semente transcendente. Apesar de ter 
a ver com esperma, esta semente se refere a um povo de promessa 
baseada na fé particular, peculiar, escolhido e transcendente – um 
povo da escolha do próprio Iahweh.

A semente transcendente implanta a Vida de Iahweh nos 
Seus escolhidos quando ela é recebida por fé. Por fé Abraão creu 
e a justiça lhe foi imputada. Um pode ser chamado e escolhido 
como um descendente de Abraão, porém não ser fiel. A eleição é 
em vão se não estiver mesclada com fé.
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Esta semente peculiar e esta linha eterna, ainda que sejam 
experienciadas na história, são eternas e pertencem ao reino 
de Iahweh. Ainda que toquem a terra, transcendem o reino 
terrestre. Ainda que permeiem o reino natural, eles transcendem 
o reino natural e são sobrenaturais em essência. Eles retratam nos 
propósitos e planos eternos no reinado espiritual do Iahweh natural 
no Seu reino – um reino que não é deste mundo.

Esta aliança foi uma aliança de promessa baseada na fé. 
Desafia toda a lógica e razão. A fé é a marca distintiva desta semente 
transcendente. “Porque a promessa, de que havia de ser herdeiro 
do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, 
mas pela justiça da fé.” Rm. 4:13.

O OBJETIVO DESTE ESTUDO É SEGUIR ESTA 
SEMENTE TRANSCENDENTE DE ABRAÃO ATRAVÉS 
DAS ERAS COMO ILUSTRADO NA LINHA ETERNA PARA 
QUE POSSAMOS SABER DE QUEM SOMOS E, NO CURSO, 
VIRMOS A SABER QUEM SOMOS.

Duas nações

Jacó (Israel)

A promessa foi feita para Abraão, passada para sua semente 
Isaac e adiante para a semente de Isaac, Jacó, mas não sem luta.

Rebeca era estéril até Iahweh ouvir a súplica de Isaac, e ela 
concebeu. Ela ficou grávida de gêmeos que lutaram entre eles 
antes de nascerem. Ela perguntou a Iahweh porque ela era assim 
e Ele respondeu, “Duas nações há no teu ventre, e dois povos se 
dividirão das tuas entranhas: um povo será mais forte do que o 
outro povo, e o maior servirá ao menor.” Gn. 25:21-23.

O primeiro filho gêmeo nasceu. Saiu ruivo e cabeludo, então 
chamaram-no Esaú que literalmente significa, “peludo.” Depois 
saiu seu irmão agarrado ao calcanhar de Esaú. O chamaram de 
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Jacó que literalmente significa “um que segura o calcanhar.” Quer 
dizer “suplantador” e “enganador.”

O direito de primogenitura

Por direito de nascença, a Esaú era devido a bênção do 
primogênito, mas ele desprezou sua primogenitura e a vendeu a 
Jacó por uma tigela de guisado. Gn. 25:29-34. Mais tarde, instigado 
por sua mãe, Jacó enganou seu pai a pronunciar a bênção 
do primogênito sobre si; assim, ele o tomou de Esaú. Gn.27. 
Portanto, Esaú não teve nem a primogenitura nem a bênção que 
a acompanhava.

Isaac abençoou Jacó dizendo, “Assim, pois, te dê Deus 
[Iahweh] do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância 
de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti; 
sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti; 
malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que 
te abençoarem.” Gn. 27:28-29. Note novamente as semelhanças entre 
isso e a aliança feita com Abraão.

Esaú ficou enfurecido com o engano de Jacó e a perda 
de sua bênção e ameaçou matar Jacó. Esaú levantou a sua voz e 
chorou, suplicando com seu pai, “Tens uma só bênção, meu pai? 
Abençoa-me também a mim, meu pai.” Gn. 27:38.

Isaac respondeu de forma mista: “Eis que a tua habitação 
será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua 
espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, 
quando te libertares, então, sacudirás o seu jugo do teu pescoço.” 
Gn. 27:39-40.

A Esaú foi dada prosperidade temporal, mas no contexto 
da adversidade. Ele tomou esposas dentre as mulheres de Canaã. 
Esaú se tornou a nação, ou tribo, de Edom que literalmente 
significa “vermelho.” Gn. 36:8. Ele foi o pai dos edomitas que mais 
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tarde proibiram Moisés e os israelitas de passarem por sua terra 
no monte Seir. Nm.20:14-21.

A bênção da aliança

Havia mais em jogo para Esaú do que perder sua 
primogenitura e bênção. A aliança Abraâmica de todo direito 
natural deveria ter passada para ele, mas, em vez disso, passou 
para Jacó. Iahweh sabia e escolheu Jacó antes do mundo ser. Estes 
eventos tinham que ocorrer em tempos determinados no drama 
da intervenção de Iahweh na história humana.

Isaac disse para Jacó retornar à casa do irmão de Rebeca 
em Padã-Arã para tomar uma esposa para si. Antes de partir, Isaac 
pronunciou sobre ele a aliança Abraâmica. Ele disse, “E Deus Todo-
poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que 
sejas uma multidão de povos; e te dê a bênção de Abraão, a ti e à 
tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas 
peregrinações, que Deus [Iahweh] deu a Abraão.” Gn. 28:3-4.

A caminho de Padã-Arã, Jacó sonhou com uma escada que 
se estendia da terra aos céus com anjos subindo e descendo por 
ela. Iahweh estava em cima dela e confirmou a aliança Abraâmica 
dizendo, “Eu sou Iahweh, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus 
de Isaac. Esta terra em que estás deitado ta darei a ti e à tua 
semente. E a tua semente será como o pó da terra; e estender-se-
á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul; e em ti e na tua 
semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou 
contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar 
a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te 
tenho dito.” Gn. 28:13-15. Jacó chamou o nome daquele lugar Betel, 
significando “casa de Deus.”

Novamente vemos a semente transcendente da aliança 
passando para um dos descendentes de Abraão e não para 
outro.
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Lutando com Iahweh

Jacó foi para Padã-Arã e encontrou com seu tio Labão, 
irmão de sua mãe. Este enganou Jacó a casar-se com Léia, a mais 
velha de suas filhas, antes de permitir-lhe ter Raquel a quem Jacó 
amava. Jacó serviu Labão outros sete anos por Raquel. Ao todo, 
ele trabalhou para Labão por vinte anos antes de fugir dele. Gn. 

31:38. Durante aqueles anos, Jacó prosperou. Gn. 29.

Jacó saiu de Padã-Arã e enviou mensageiros diante da sua 
face com oferendas de paz a seu irmão Esaú. Ele passou a noite no 
vau de Jaboque. Um Homem, confirmado pelas escrituras como 
sendo Iahweh, lutou com Jacó durante a noite toda. O Homem 
não prevaleceu contra Jacó, então Ele tocou a juntura de sua 
coxa fazendo ele manquejar. O Homem disse a Jacó, “Deixa-me 
ir, porque já a alva subiu.” Inexorável como era Jacó para receber 
a bênção de Iahweh, ele se recusou a soltar, exigindo, “Não te 
deixarei ir, se me não abençoares.” Gn. 32.

O Homem perguntou, “Qual é o teu nome?” “Meu nome 
é Jacó,” respondeu. Iahweh não sabia o nome de Jacó? É claro 
que sabia. Ele perguntou-lhe o nome para o estabelecer para 
aquilo que havia de vir. O Homem declarou, “Não se chamará 
mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste 
com Deus e com os homens e prevaleceste.” Gn. 32:28. (A versão 
King James, em inglês, diz, “Teu nome não mais será Jacó, mas 
Israel. Pois como príncipe tens poder com Deus e com homens, 
e prevaleceste.”) A palavra poder em hebraico significa contender, 
ter poder, persistir, se exercer, ou perseverar. Em outros lugares 
esta palavra tem sido traduzida “príncipe;” significando ser ou agir 
como príncipe, reinar, contender, ter poder, prevalecer. Algumas 
traduções omitiram a referência a príncipe.

Naquela noite Jacó, assim como tinha acontecido com seu 
avô Abraão, experienciou uma mudança de natureza e junto veio 
uma troca de nome. Que ele prevaleceu contra Iahweh só pode 
ser entendido nesta luz. Ele não mais era meramente um filho de 
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homem na carne, mas tinha se tornado um filho de Iahweh no 
espírito em virtude da aliança. Como foi com Abraão, foi também 
com Jacó. A palavra da aliança não só veio à ele como entrou 
nele e mudou sua natureza. Depois, e por causa, disso, ele foi 
considerado príncipe e tinha poder com Deus e com homens. Se 
Iahweh é o Rei, então todos os Seus filhos (e filhas) são príncipes. 
Se príncipes, então temos poder com Deus e com homens. Se 
somente soubéssemos!

Jacó quis saber o nome do Homem, mas este não o deu. 
Não obstante, o Homem abençoou-o ali. Jacó chamou o nome 
daquele lugar Peniel dizendo, “Tenho visto a Deus face a face e a 
minha alma foi salva.” Gn. 32:30

Após Jacó sair de Padã-Arã, Iahweh novamente confirmou 
tanto a troca de nome de Jacó como a promessa da aliança. À 
esta altura, Iahweh declarou que Ele era El Shaddai: Deus Todo-
poderoso. Ele comandou a bênção sobre Jacó dizendo, “Frutifica 
e multiplica-te; uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis 
procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e 
a Isaac e à tua semente depois de ti darei a terra.” Gn. 35:11-12.

Adicionamos Jacó ao diagrama abaixo.

Doze tribos

Jacó teve doze filhos nascidos para ele. Rúben, Simeão, 
Levi, Issacar, Judá, e Zebulom nasceram de Léia. José e Benjamim 
nasceram de Raquel. Dã e Naftali nasceram de Bila, serva de Raquel. 
Gade e Aser nasceram de Zilpa, serva de Léia. Gn. 35:22-26.
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A semente transcendente da aliança começou com Abraão, 
passou a Isaac e não Ismael, e, a seguir, a Jacó e não Esaú. De lá 
a semente passou aos doze filhos de Israel, mas uma linhagem 
peculiar é traçada por Judá da qual tomaremos nota especial mais 
tarde.

Adicionamos as doze tribos de Israel ao diagrama abaixo.

Moisés e a experiência no deserto

Quando Iahweh selou Seu voto a Abrão com o sacrifício 
de sangue (Gênesis 15), Abrão caiu em sono profundo e grande 
espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Iahweh disse a Abrão, 
“Saibas, decerto, que peregrina será a tua semente em terra que não 
é sua; e servi-los-á e afligi-la-ão quatrocentos anos. Mas também 
Eu julgarei a gente à qual servirão, e depois sairão com grande 
fazenda.” Gn. 15:13-14.

Esta palavra cumpriu-se após a subida de José, filho de Jacó 
a autoridade no Egito. Ele trouxe sua família e seu pai idoso para 
morar na terra lá com ele.

Seus descendentes se tornaram escravos dos egípcios e 
permaneceram no cativeiro por quatrocentos anos. Na hora 
designada por volta de 1520 A.C., Iahweh ouviu o clamor do 
Seu povo, Israel, e levantou Moisés para libertá-los do cativeiro. 
Depois de milagrosamente atravessar o Mar Vermelho, entraram 
no deserto onde vagaram durante quarenta anos. A primeira 
geração de israelitas que saiu do Egito não pôde entrar na Terra 
Prometida por causa de descrença.
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Iahweh provou os israelitas no deserto. Experienciaram 
muitas misérias – devido principalmente à sua teimosia, rebelião, 
descrença, e idolatria – no entanto, muitas coisas boas também 
aconteceram. Iahweh sustentou-os milagrosamente com maná 
diário. Ele os deu a Torá (lei), o tabernáculo, e a celebração de 
adoração através de Suas festas designadas. Apesar de não terem 
nenhuma idéia do que representavam estas coisas, foram dadas 
como símbolos do plano prometido por Iahweh de redenção no 
Messias por vir. Expressavam em figura e sombra o plano eterno 
de Iahweh na história.

Adicionamos Moisés ao diagrama abaixo.

A Torá

Enquanto no deserto em Horebe, Moisés subiu e desceu o 
Monte Sinai para trazer uma palavra de Iahweh. O povo se juntou 
no pé daquela montanha em uma ocasião para ver Iahweh. Houve 
trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu a montanha. 
O som de uma trombeta era muito forte e todos estremeceram. 
Iahweh falou a Moisés em voz alta. Ex. 19.

Foi naquela montanha que Iahweh os deu os Dez 
Mandamentos. Ex. 20:1-17. Ele deu muitas outras leis, estatutos, e 
ordenanças que são chamados de Torá.

Mais que lei

O que significa a Torá? Torá tem sido traduzida Lei, 
especificamente como foi dada a Moisés por Iahweh em Horebe, 
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mas abrange mais que os Dez Mandamentos. Em Êxodo 24:12, 
Iahweh instruiu Moisés a subir para Ele na montanha e Ele lhe 
daria três coisas: “tábuas de pedra, e a lei [torá], e os mandamentos 
que tenho escrito, para os ensinares.” A Torá era a herança da 
congregação de Jacó. Dt. 33:4.

Ao chegar o tempo de Josué, falavam da Torá como um 
livro. Js. 1:8. Josué edificou um altar a Iahweh, o Deus de Israel, no 
monte de Ebal, juntou o povo, e “leu em alta voz todas as palavras 
da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito 
no livro da Lei [Torá].” Js. 8:34. Mais que os Dez Mandamentos 
estão incluídos aqui.

Torá, no entanto, não significa “lei” como se entende 
este termo nas línguas do ocidente. Não é sobre divulgar uma 
lista de regras que são estabelecidas para obedecermos e assim 
estarmos certos com Iahweh. Inclui leis e regulamentos, mas é 
muito mais que isso. Inclui tudo que está nos primeiros cinco 
livros da Velha Aliança.

A Torá exprime a revelação apaixonada de Iahweh de 
Si mesmo, da Sua criação e Seus criados, do Seu chamar para 
fora e separar um povo para Si, das Suas exigências justas para 
sua adoração e comportamento, e da Sua provisão para sua 
salvação.

Além disso, a Torá é a saga registrada da palavra de Iahweh 
como ela é expressada dinâmica e vivamente pelo Seu povo, Israel. 
Não podemos separar a Torá de Iahweh. Um define o outro. Não 
conheceríamos Iahweh se não fosse a Torá, e não haveria a Torá 
se não fosse por Iahweh. Um revela o outro.

Uma história contínua

A Torá é uma história contínua que conta como Iahweh 
criou um povo, e então chamou um povo deste povo criado para 
ser um povo para Si.
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Estes cinco livros da Torá podem ser racionalmente divididos 
em sete períodos de tempo:

· Como Iahweh lidou com a humanidade desde a criação 
até Abraão. Gn. 1-11.

· Como Iahweh separou um povo de aliança para Si através 
de Abraão, Isaac, e Jacó. Gn. 12-36.

· Como Iahweh provou este povo na fornalha da aflição 
no Egito através de José e seus irmãos. Gn. 37-50. 

· Como Iahweh conduziu este povo do Egito pelo deserto 
para prepará-lo para a terra prometida. Ex. 1-18.

· Como Iahweh entrou em aliança com este povo através 
de Moisés em Sinai, expondo Seu requerimento justo 
para ele. Ex. 19-Nm. 10:10.

· Como este povo vagou pelo deserto em rebelião contra 
Iahweh. Nm. 10:11-36:13.

· Encerra com o discurso de despedida de Moisés que 
reconta a história no deserto. Dt. 1-34.

A Torá, como um tomo, acaba no deserto. É fundamental a 
todo o resto que se revela na Velha e na Nova Aliança, mas é longe 
de ser o fim da história ou da revelação de Iahweh de Si mesmo. 
O resto da história ainda havia (e há) de ser contada.

Adicionamos outra linha no nosso diagrama para ilustrar 
como a Torá se encaixa com a aliança que Iahweh fez com 
Abraão.
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Requerimento justo para o povo de Iahweh

Êxodo 24:7 nos conta que todas as palavras que Moisés 
escreveu foram chamadas o livro da aliança. Se a Torá é o livro 
da aliança e a aliança consiste dos cinco primeiros livros da Velha 
Aliança, então ambas as alianças, com Abraão e Moisés, estão 
incluídas nela. Isto levanta dúvidas interessantes: Estas duas 
seriam alianças separadas? A aliança Mosaica substituiu a aliança 
Abraâmica? Essencialmente, estas duas alianças são duas partes 
de uma. A aliança feita com Abraão formou um povo para Iahweh. 
A aliança feita com Moisés apresentou o requerimento justo deste povo. 
Este último não substituiu o primeiro.

Iahweh sabia que o povo não conseguiria guardar Seu 
requerimento justo, então Ele tomou providências por seus 
pecados através dos sacrifícios de sangue de animais. Ninguém 
jamais foi “salvo” por estes sacrifícios. Estes sacrifícios de animais 
eram retratos da expiação pelo sangue do Cordeiro de Deus que 
seria revelado ao mundo em hora determinada na história na 
pessoa de Yeshua, o Messias.

A diferença entre estas duas alianças é esta: A aliança com 
Abraão era uma aliança de promessa baseada na fé. A aliança com 
Moisés era uma aliança de lei baseada nas obras – Seu requerimento 
justo do Seu povo.

Adicionamos “aliança de lei baseada nas obras” ao diagrama 
a seguir.
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 Nos dias da Nova Aliança, referência ao Torá parece ter sido 
confinada aos mandamentos, ordenanças, e estatutos que foram 
dados a Moisés. Grande parte da controvérsia de Yeshua e Paulo 
com os fariseus era por causa da lei Mosáica e como a tinham 
transformada em assunto de obras-justificativas; isto é, a justiça 
era alcançada pelas obras da lei.

Paulo fez a pergunta em Gálatas que se a obediência à lei 
não nos torna justos, então porque foi dada? Ele respondeu: “Foi 
adicionada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade 
a quem a promessa tinha sido feita...” Gl. 3:19.

Foi “adicionada.” Adicionada à que? Adicionada a aliança 
feita com Abraão! Por quê? Porque não puderam juntar-se a 
Abraão em simples fé.

Que pensamento assombroso! Se os filhos de Israel tivessem 
simplesmente “crido” em Iahweh e na Sua mão poderosa para 
libertá-los, prover para eles, curá-los, protegê-los, e estabelecê-los 
como Seu sacerdócio real e nação santa, não haveria necessidade 
da lei. A Torá foi dada por causa da sua transgressão, e sua 
transgressão foi a descrença. Se tivessem crido, como deviam, não 
teriam seguido após outros deuses.

Estiveram debaixo da lei por mil e quinhentos anos.

Ocupando a terra prometida

Exceto Josué e Calebe, todos que saíram do Egito pereceram 
no deserto porque não obedeceram a voz de Iahweh. Js. 5:6. Não 
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entraram por causa da descrença. Josué e Calebe sobreviveram 
porque tinham voltado de espionar a terra com um relatório cheio 
de fé. Eles expressaram sua firme crença que Iahweh era capaz de 
compensar Suas promessas de dar-lhes a terra. O povo acreditou 
nos outros espiões que temeram os gigantes na terra e trouxeram 
um mal relatório. Nm. 14. Como resultado, somente a segunda 
geração de israelitas que nasceu no deserto entrou na terra com 
Josué e Calebe.

Moisés tinha cento e vinte anos quando faleceu. Dt. 34:7. 
Josué sucedeu-o como o líder dos israelitas. Moisés tinha posto 
suas mãos sobre Josué e ele estava cheio do espírito de sabedoria. 
O povo lhe dava ouvidos e fazia como Iahweh lhe ordenava por 
Moisés. Dt. 34:9

A conquista

Iahweh instruiu Josué a guiar o povo pelo Jordão à terra 
que Ele o tinha prometido através dos seus antepassados. Iahweh 
proclamou, “Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho 
dado, como Eu disse a Moisés.” Js. 1:3. Iahweh leu os limites da 
escritura novamente para eles: “Desde o deserto e desde este Líbano 
até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o 
grande mar para o poente do sol será o vosso termo.” Js. 1:4.

Iahweh assegurou Josué que nenhum homem se susteria 
diante dele todos os dias de sua vida. “Como fui com Moisés,” disse 
Ele, “assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 
Não to mandei Eu? Esforça-te e tem bom ânimo; não pasmes 
nem te espantes, porque Iahweh, teu Deus, é contigo, por onde 
quer que andares.” Js. 1:9.

Saíram do Egito como escravos, mas Iahweh usou a 
experiência do deserto para moldá-los em exército. Milagrosamente 
atravessaram o Jordão. Sobrenaturalmente destruíram Jericó. 
Conquistaram a terra como Iahweh ordenou-os sob o comando 
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de Josué. A terra foi dividida entre eles de acordo com tribos, 
exceto por José e os levitas. Os filhos de José, Manassés e Efraim, 
receberam a herança de terra em vez de José. Aos levitas foi dado 
cidades com suas terras comuns para eles habitarem. Js. 21.

A promessa foi cumprida. Iahweh deu-lhes toda a terra 
que jurou dar a seus pais. A possuíram e habitaram nela. Ele lhes 
deu repouso em redor; conforme tudo quanto jurara a seus pais. 
Nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles; Ele 
deu todos os seus inimigos na sua mão. Ele não falhou em nenhuma 
das palavras boas que falara à eles; tudo se cumpriu. Js. 21:43-45.

Josué morreu aos cento e dez anos. Adicionamos Josué ao 
diagrama abaixo.

 

Período dos Juízes

Israel possuiu a terra, mas falhou em expulsar completamente 
o inimigo como Iahweh a ordenara. Por conseguinte, continuou 
guerreando contra os filisteus após a morte de Josué. Fez o que era 
mal aos olhos de Iahweh e O esqueceu, mergulhando vez após vez 
na opressão. Do seu desespero, clamou a Iahweh e se arrependeu. 
Ele levantou juízes para guiá-la e repetidamente livrou-a de seus 
inimigos.

Primeiro houve Otniel, depois Eúde, Sangar, Débora, 
Gideão, Sansão, e muitos outros que foram juízes entre eles. O 
comentário no final deste período tristemente diz: “Naqueles dias, 
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não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto 
aos seus olhos.” Jz. 21:25.

Adicionamos Juízes ao diagrama abaixo.

 

Saul, o primeiro Rei de Israel

Depois dos dias dos juízes, a palavra de Iahweh ficou rara 
e não houve visão manifesta até Samuel. 1 Sm. 3:1. Samuel nasceu 
de Ana e ministrou a Iahweh com Eli no tabernáculo. Ele era um 
profeta e toda Israel o reconheceu como profeta e o seguiu.

Samuel envelheceu e constituiu a seus dois filhos por 
juízes sobre Israel, mas os filhos não andaram pelos caminhos 
de Samuel. Os anciãos de Israel vieram a Samuel, exigindo um 
rei como o têm todas as outras nações. Essa palavra pareceu mal 
a Samuel. Ele orou a Iahweh, que respondeu, “Ouve a voz do 
povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti; 
antes a Mim me tem rejeitado, para Eu não reinar sobre ele.”  
1 Sm. 8:7.

Iahweh queria um povo que fosse um sacerdócio real e uma 
nação santa. Ele queria ser rei sobre ele. Ele teria reinado através 
dos Seus profetas. Mas o povo queria seu próprio rei. Então Ele 
deu Saul. 1 Sm. 9.

Saul foi escolhido rei por Iahweh, mas ele não tinha um 
coração por Iahweh nem por Sua vontade; portanto, Iahweh se 
arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. 1 Sm. 15:35.
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Davi sucede a Saul

Iahweh enviou Samuel à casa de Jessé para escolher um rei 
entre os filhos deste. Davi foi escolhido por Iahweh e ungido com 
azeite por Samuel como rei, mas Saul ainda estava no trono. Saul 
buscou várias vezes matar Davi. Eventualmente, Saul morreu em 
uma batalha e Davi tomou o trono. O cronista escreveu, “Assim, 
morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu 
contra Iahweh, por causa da palavra de Iahweh, a qual não 
havia guardado; e também porque buscou a adivinhadora para a 
consultar e não buscou a Iahweh, pelo que o matou e transferiu 
o reino a Davi, filho de Jessé.” 1 Cr. 10:13-14.

Aliança Davídica 

Davi tinha construído uma casa para si e se instalado nela, 
mas não gostou que a arca de Iahweh habitasse somente dentro 
de cortinas. Ele expressou a Natã, o profeta, seu desejo de edificar 
uma casa para Iahweh.

Iahweh perguntou a Davi através do profeta Natã. 
“Edificar-me-ias tu casa para Minha habitação?” Iahweh usou 
esta ocasião para entrar em aliança com Davi dizendo, “Quando 
teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então, 
farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e 
estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao Meu nome, 
e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por 
pai, e ele Me será por filho; e, se vier a transgredir, castigá-lo-ei 
com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a 
Minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, 
a quem tirei de diante de ti.” E eis aqui o versículo chave que 
permanece como aliança para Davi. “Porém a tua casa [de Davi] 
e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti; teu trono será 
firme para sempre.” 2 Sm. 7:5, 12-16.
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Uma casa seria edificada para Iahweh pelo filho de Davi, 
Salomão. A casa de Davi – isto é, sua linhagem real – seria 
estabelecida para sempre. Da mesma forma, seu trono seria 
estabelecido para sempre. (Leia também Salmos 89.) Ainda 
que a palavra profética de edificar uma casa para Iahweh fora 
cumprida no reino de Salomão, a palavra foi dada a Davi. O 
trono de Salomão era o mesmo que o trono de Davi, 2 Sm. 7:12, 16, 
e o trono de Davi era o trono de Iahweh. 1 Cr. 29:23. O trono e a 
realeza de Davi retratam no reinado natural o Reino de Iahweh 
no reinado espiritual.

O apóstolo Paulo é citado em Atos 13:22 dizendo, “E 
quando este [Saul] foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, 
ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de 
Jessé, varão conforme o Meu coração, que executará toda a Minha 
vontade.” Com Saul, Iahweh deu a Israel um rei para satisfazer 
seus corações. Com Davi, Ele se deu um rei para satisfazer os 
desejos do Seu próprio coração.

Israel tinha recebido três alianças: Aquela feita com Abraão, 
aquela dada através de Moisés, e esta promessa a Davi. Contudo, 
elas ligam nosso entendimento do plano eterno de Iahweh como 
veremos no desenrolar da nossa história.

Adicionamos Davi ao diagrama abaixo.

 

Salomão

Davi queria edificar o Templo como casa para Iahweh, mas 
Iahweh não lhe permitiu fazê-lo porque ele era um homem de 
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guerra e tinha derramado sangue. 1 Cr. 28:3. A promessa foi feita a 
Davi que seu filho Salomão edificaria o Templo no seu lugar. O 
nome Salomão significa paz. A promessa a Davi foi que seu filho 
Salomão seria um homem de repouso, que ele teria repouso de 
todos os seus inimigos em redor. Paz e descanso foram dados a 
Israel nos dias de Salomão. 1 Cr. 22:9.

O Templo foi edificado em 966 A.C. e a glória de Iahweh 
o encheu. Salomão reinou como rei de Israel por quarenta anos 
e morreu.

Adicionamos Salomão ao diagrama abaixo.

 

Reino dividido: Judá e Israel

O filho de Salomão, Roboão, foi feito rei no seu lugar. 
Roboão rejeitou o conselho dos anciãos de aliviar o jugo pesado 
no povo de Israel. Como resultado, Israel mandou buscar Jeroboão 
e o fez rei. Assim fazendo, dividiram o reino. O reino de Judá ao 
sul consistia das tribos de Judá, Benjamim, e os levitas nas suas 
cidades. O reino de Israel ao norte consistia do resto das tribos 
de Israel.

A semente de Abraão passou por todas as tribos de Israel, 
mas a semente real passou por Judá, especificamente pelos reis 
de Judá como descendentes de Davi. Roboão, rei de Judá, era 
neto de Davi e da linhagem de Judá. Esta era também a linhagem 
messiânica. Mt. 1:6-16. Jeroboão, Rei de Israel, era o filho de 
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Nebate, um efraimita. Ele tinha rebelado contra Salomão e depois 
Roboão.

Adicionamos o reino dividido ao diagram abaixo.

 

 

Profetas e a promessa de uma Nova Aliança

Durante o tempo do reino dividido Iahweh levantou muitos 
profetas. Muitas profecias foram dadas por eles a respeito dos 
monarcas dos dois reinos. O povo do reino do norte foi conhecido 
mais tarde como Efraim e este território mais tarde foi conhecido 
como Samaria.

A profecia que contribui significativamente a nossa história 
foi falada por Jeremias. Iahweh fez uma promessa dizendo, “Eis 
que dias vêm, diz Iahweh, em que farei um concerto novo com 
a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto 
que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para 
tirá-los da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o Meu 
concerto, apesar de Eu os haver desposado, diz Iahweh. Mas este 
é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, 
diz Iahweh: Porei a Minha lei no seu interior e a escreverei no seu 
coração; e Eu serei o seu Deus, e eles serão o Meu povo. E não 
ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém, a seu irmão, 
dizendo: Conhecei a Iahweh; porque todos Me conhecerão, 
desde o menor deles até ao maior, diz Iahweh; porque perdoarei 
a sua maldade e nunca mais Me lembrarei dos seus pecados.” Jr. 

31:31-34 (Ez. 11:19).
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O que torna esta aliança nova e diferente daquela dada a 
Moisés? A diferença tem a ver com aquilo no qual está escrito. A 
lei que fora dada por Moisés estava escrita em tábuas de pedra. 
A palavra a Jeremias é que a lei estaria escrita nos corações dos 
homens. Aquilo que estava do lado de fora deles seria colocado 
do lado de dentro deles. A lei que tinham tentado guardar, 
milagrosamente os guardará. Não será mais uma questão do que 
podem fazer, mas daquilo que Iahweh faz neles. Não mais serão 
suas obras; serão obras Dele. Que promessa! Que acordo!

Israel/Samaria

Moisés tinha advertido os filhos de Israel que se deixassem de 
observar todos os Seus mandamentos a maldição viria sobre eles. 
Iahweh traria uma nação distante contra eles, da extremidade da 
terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderiam. 
Iahweh os espalharia entre todos os povos, desde uma extremidade 
da terra até a outra; e ali serviriam a outros deuses que não 
conheciam, nem eles nem seus pais. Dt. 28:49, 64.

Iahweh tinha profetizado a Moisés que realmente seria 
assim. Ele disse, “Eis que dormirás com teus pais; e este povo se 
levantará, e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da 
terra para o meio dos quais vai, e Me deixará, e anulará o Meu 
concerto que tenho feito com ele.” Dt. 31:16.

A prostituição de Israel e Judá é dramaticamente ilustrada 
em Ezequiel 23 onde Iahweh retrata duas irmãs prostitutas. Uma 
irmã é o reino do norte de Israel (Samaria) e a outra é o reino 
do sul de Judá (Jerusalém). Por causa desta prostituição, Iahweh 
entregou Samaria aos assírios em 722 A.C. e espalhou-os às nações. 
Assim, as dez tribos do norte foram perdidas. Sua identidade como 
israelitas se tornou obscura. 

Adicionamos a conquista Assíria a nosso diagrama a 
seguir.
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Judá

Judá viu aquilo que acontecera com sua irmã maior 
(Samaria) mas era mais corrupta que ela. Judá deixou de aprender 
com seu exemplo. Assim, foi levada cativa e conduzida a Babilônia 
a partir de 587 A.C. Ao contrário de sua irmã mais velha, no 
entanto, Judá manteve sua identidade e seu povo foi chamado 
“Judeu.” O termo judeu deriva de Judá. Tem principalmente a 
ver com aqueles que estavam no reino do sul de Judá (as tribos 
de Judá e Benjamim). Tecnicamente, então, todos os judeus são 
israelitas, mas nem todos os israelitas são judeus.3

Através de Jeremias, Iahweh instruiu Judá a construir casas 
e habitar nelas enquanto na Babilônia. Deveriam plantar jardins e 
comer do seu fruto, tomar mulheres para si e gerar filhos e filhas, 
e procurar a paz da cidade onde Ele fez cada um deles ser levado 
cativo. Jr. 29:4-7.

Adicionamos o cativeiro babiloniano ao diagrama a 
seguir.

3 Historicamente, judeus eram considerados uma população de pessoas que 
existiram na Terra Santa do século 6 A.C. até o século 1 A.D. Em termos reli-
giosos, judeus são descendentes do antigo povo judeu que pratica uma forma 
de judaísmo ou outra, inclusive pessoas que se converteram ao judaísmo. Etni-
camente, judeus são os descendentes das tribos de Judá e Benjamim.
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Retorno da Babilônia

Iahweh prometeu através de Jeremias que após setenta anos 
no cativeiro Ele visitaria Judá e cumpriria Sua boa palavra sobre 
ela, fazendo com que retorne a Jerusalém. Jr. 29:10. 

Após os setenta anos na Babilônia, Iahweh provocou o 
espírito de Ciro, rei da Pérsia, a decretar o retorno dos judeus a 
Jerusalém em Judá. Ele instruiu que edificassem a casa de Iahweh. 
Ele disse para levarem prata e ouro, e fazenda e gado com eles. 
Esdras 1.

Zorobabel, neto do Rei Joaquim de Judá conduziu o 
primeiro grupo de judeus que retornou. Eles reconstruiram o 
templo entre 520-516 A.C. Esdras 3:8-13.

Esdras, um escriba da Torá, teve permissão para retornar 
do exílio em 458 A.C. Ele tinha preparado seu coração para 
buscar a Torá de Iahweh e ensinar os seus estatutos e direitos. 
Esdras 7:6-10.

Neemias era o filho de Hacalias. Ele tinha sido o copeiro 
do rei Artaxerxes na Babilônia. No seu retorno em 444 A.C. ele 
governou Judá e supervisionou a reconstrução do muro em torno 
de Jerusalém.

Adicionamos o retorno da Babilônia ao diagrama a 
seguir.
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Judaísmo

Quando os exilados retornaram da Babilônia, trouxeram 
algo que não tinham levado consigo. Trouxeram o embrião de 
uma religião conhecida hoje como Judaísmo. Enquanto alguns 
dizem que o Judaísmo, como religião, teve seu início em Abraão 
e Moisés, outros dizem que começou na Babilônia. É difícil 
documentar quando realmente começou.

Sabemos que a formação das sinagogas com rabinos não 
existia antes do exílio babiloniano. Chegando a época de Yeshua, 
várias seitas religiosas existiam: Fariseus, Saduceus, Zelotes, e 
Essênios. Os escribas e doutores da lei também estavam entrelaçados 
na estrutura da religião. O código de comportamento religioso 
era muito severo. Os fariseus tinham desenvolvido centenas de 
regras externas para a vida cotidiana como “leis de barreira” para 
manter o povo a uma distância segura para não violar a Torá. A 
possibilidade de guardar toda a lei estava fora do alcance.

Os judeus preservavam a Torá e isso era bom, mas o faziam 
no contexto de religião. A aliança Mosaica, mesmo que deveriam 
guardá-la fielmente e observar tudo que Iahweh tinha dito para 
eles fazerem, era na realidade um retrato daquilo que o próprio 
Iahweh prometera fazer. Hb. 10:1. Ele era sua justiça, sua paz, seu 
protetor, seu provedor, sua saúde e cura, e sua fortaleza. Ele era 
sua salvação.

�

R
et

or
no

 d
a 

Ba
bi

lo
ni

a

C
at

iv
ei

ro
 B

ab
ilo

ni
an

o:
 J

ud
á

C
on

qu
is

ta
 A

ss
íri

a:
 Is

ra
el

R
ei

no
 D

iv
id

id
o

Sa
lo

m
ão

D
av

i

Ju
íz

es

Jo
su

é

M
oi

sé
s

D
oz

e 
Tr

ib
os

Ja
có

 (I
sr

ae
l)

Is
aa

c

Ab
ra

ão

�
A aliança de promessa baseada na fé

Aliança de lei baseada nas obras (Torá)



43Charles Elliott Newbold, Jr.

Os judeus, através do judaísmo, viraram a aliança em 
contrato e a promessa em realização. Se tornou, como é verdade 
de toda religião, uma questão de justiça por obras. 

“Se tu (homem) faz...então Eu (Deus) farei...” Isto é 
legalismo. O plano de Iahweh foi, é, e sempre será baseado na 
atuação Dele (graça), requerendo somente que acreditemos (fé). 
Em algum lugar no caminho, a circuncisão, especialmente, não 
era mais a marca da aliança de Iahweh com Abraão. Se tornou o 
meio pelo qual se era justificado.

Judaísmo é a religião dos judeus. Não é a religião da 
verdadeira Israel. A verdadeira Israel não tem uma religião. A 
verdadeira Israel tem um Pai como Deus. Iahweh queria que um 
povo estivesse em relacionamento com Ele pela fé. Ele nunca 
pretendeu que ele tomasse aqueles estatutos e julgamentos (Torá) 
e os tornasse o meio pelo qual seria aceitável a Ele. Já tinha sido 
escolhido bem antes Dele dar-lhe a Torá. Nossa obediência a 
Iahweh não nos ganha Seu favor. Pelo contrário, Seu favor perante 
nós ganha nosso desejo de obedecê-Lo.

Desenhamos uma nova linha na linha eterna indicando 
Judaísmo.
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Macabeus
Entre o tempo que Iahweh falou através de Malaquias, o 

último profeta da Velha Aliança, e o tempo do nascimento de Yeshua, 
passaram-se 400 anos. Vários poderes estrangeiros dominaram a terra 
durante estes séculos: os assírios, os gregos sob Alexandre, o reino 
de Ptolemeu, e os selêucianos. Os selêucianos sírios reinaram até a 
família judaica de Macabeus ganhar independência em 143 A.C. Os 
judeus mantiveram sua independência até os Romanos ocuparem a 
terra em 63 A.C. sob o comando do general Pompeu.4

Os patriarcas de Israel conheciam este pedaço estratégico de 
terra como Canaã porque os cananeus ali viviam. Os descendentes 
de Abraão a descreviam como a Terra Prometida. A terra era 
chamada de Israel ou a Terra de Israel a partir da conquista de Josué. 
Herodotus, o grego conhecido como “Pai da História,” no 5o século 
A.C., foi o primeiro a chamá-la de Palestina, incluindo parte da Síria, 
um nome que proveio dos filisteus que eram os arquiinimigos de 
Israel na terra. O Harper’s Bible Commentary afirma justamente, 
“Palestina, sem considerar seus limites físicos, tem sido sempre 
considerado a terra natal de israelitas e judeus.”5

Adicionamos os Macabeus ao diagrama abaixo.

 

4 Nelson’s complete Book of Bible Maps & Charts – Revised and Updated Edition, 
(Nashville: Thomas Nelson 1996), p. 287.
5 Madeleine S. Miller e J. Lane Miller, Harper’s Bible Dictionary, 4th ed. (New 
York: Harper & Brothers, 1956), s.v. “Palestina.”
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Um clamando no deserto

A seguir, como se o sol da manhã tivesse raiado em uma 
noite longa, melancólica, e silenciosa, veio entre eles um vestido em 
pêlos de camelo, alimentando-se de gafanhotos e de mel silvestre, e 
clamando no deserto, “Arrependei-vos, porque é chegado o Reino 
dos céus.” Seu nome era João. Ele foi o primeiro profeta através 
do qual Iahweh falara com Seu povo em quatrocentos anos. Isaías 
falou de João dizendo, “A voz do que clama no deserto: Preparai o 
caminho do SENHOR; endireitai no ermo vereda a nosso Deus.” 
Iam ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província 
adjacente ao Jordão, para serem imersos por ele no Rio Jordão, 
confessando seus pecados. Mt. 3:1-6.

Um dia, um homem entre a multidão caminhou para a 
frente para ser imerso por João. Seu nome era Yeshua6 (Jesus) 
que, de acordo com Strong’s Concordance, significa, “Jeová 
[Iahweh] é salvação.” João Lhe disse, “Eu careço de ser imerso 
por Ti. Porque vens Tu a mim?” Yeshua respondeu, “Deixa por 
agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.” Então 
João imergiu-o.

Adicionamos João o Imersor ao diagrama abaixo.

6 Ver nota, p.6 sobre o nome Jesus/Yeshua.
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Yeshua, o Messias

A imersão de Yeshua por João marcou o início de Seu 
ministério. Seu batismo era um evento profético apontando para 
Sua eventual morte, sepultamento, e ressurreição. A seqüência 
de eventos que sucederam a Yeshua após Sua imersão por João 
dirigiram Seu caminho para a cruz onde Ele, como o Cordeiro de 
Deus, seria sacrificado pelos pecados do mundo.

Yeshua emergiu do Jordão e o Espírito Santo desceu sobre 
Ele em forma de pomba, e Deus, o Pai, falou do céu afirmando, 
“Este é o Meu Filho amado, em quem Me comprazo.”  
Mt. 3:16-17.

Yeshua então passou pela multidão de espectadores. Pouco 
sabiam que este desconhecido da Galiléia era a esperança de Israel, 
que Ele tinha vindo na plenitude do tempo para cumprir toda a 
justiça. Tudo que esteve velado nas figuras e sombras da Velha 
Aliança estava sendo revelado àqueles que tinham olhos para 
ver e ouvidos para ouvir. Ele era a realidade de tudo que tinha 
sido prefigurado. Ele era a provisão de Iahweh de cumprir Suas 
promessas a Abraão.

Adicionamos Yeshua e uma cruz atravessando a linha eterna 
para representar Yeshua, o Messias.
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A semente prometida de Abraão

Yeshua foi a semente prometida de Abraão. Ele foi a semente 
transcendente feita carne. Como Paulo explicou aos Gálatas: “Ora, 
as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente (semente). 
Não diz: E aos descendentes, como falando de muitos, mas como 
de um só: ‘E ao teu descendente’, que é Messias.” Gl 3:16.

O mistério da semente de Abraão está esclarecido. Iahweh 
prometeu Abraão que através da sua semente ele seria o pai de 
muitas nações, e que todas as nações da terra seriam abençoadas. 
Yeshua é aquela semente. Portanto, é através de Yeshua que todas 
as nações serão abençoadas pela fé Nele. Assim, agora vemos 
claramente o que significa semente transcendente.

Yeshua é de cima, nascido do Pai; assim, Ele é a semente 
transcendente. Todos que são nascidos de cima pelo Espírito Santo 
através da fé são daquela semente transcendente porque estamos 
Nele e Ele está em nós. Considere uma única bolota. Quando a 
olhamos na palma da mão, ela permanece só; no entanto, dentro 
dela estão todas as bolotas na linha que veio antes dela e todas 
aquelas que virão dela. Neste aspecto, poderíamos dizer que 
enquanto havia muitas bolotas, na verdade há somente uma. 
Apesar de todos os descendentes de Abraão que creram serem 
daquela semente transcendente, sempre foi singular.

Sempre houve somente uma semente, que é Yeshua; assim, 
um povo, um descendente. Isso se torna mais claro em vista da 
revelação que “nós, sendo muitos, somos um só corpo em Messias 
e membros uns dos outros.” Rm. 12:5. Somos um pão, um corpo 
porque somos participantes do pão único Messias. 1 Co. 10:17. 
“Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos 
os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Messias 
também.” 1 Co. 12:12.

Ainda que nascemos daquela semente transcendente por fé, 
permanece somente uma semente e aquela semente produz a vida 
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de “um novo homem” Nele . Ef. 2:15. Somos todos um Nele. “Nisto 
não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho 
nem fêmea; porque todos vós sois um em Messias Yeshua.” Gl. 

3:28. Há um só corpo, e Ele é a cabeça do corpo. Cl. 1:18. Não pode 
haver muitas sementes e diferentes corpos. Não há denominações 
de pessoas Nele. Todo aquele cujo espírito foi impregnado com 
a semente transcendente de Abraão, que é Yeshua, é nascido de 
Yeshua e tem Sua vida nele. João 3:1-8.

Implantado por fé

A semente é Yeshua, que foi prometido a Abraão e depois 
a Isaac, a Jacó, às doze tribos, e a seus descendentes depois deles. 
Porém, muitos deles não entraram nas promessas da aliança. 
Então, como poderiam ser da semente transcendente e não 
entrar? Porque a semente tinha que ser mesclada com fé! O autor 
de Hebreus explica, “Porque também a nós foram pregadas as 
boas-novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes 
aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles 
que a ouviram.” Hb. 4:2

A semente (esperma, palavra) de Iahweh dada a Abraão era 
na realidade a palavra de Iahweh. A palavra de Iahweh era, é, e 
sempre será Yeshua. Ele foi a palavra feita carne e habitou entre nós. 
João 1:14. Quando Yeshua é pregado, a palavra (semente, esperma) 
de Iahweh sai debaixo da unção do Espírito Santo para produzir 
revelação aos homens e reproduzir a Vida de Iahweh.

Semente imperecível (incorruptível)

Yeshua, a semente transcendente, é também a semente 
imperecível, incorruptível. Pedro escreveu que somos regenerados 
“não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a 
palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre.” 1 Pe. 1:23.
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A semente (esperma) natural de Abraão era perecível. A 
semente transcendente da aliança é imperecível, incorruptível. 
Yeshua sempre foi aquela semente incorruptível. Apesar de ser 
da linha de Judá e o herdeiro legítimo ao trono de Davi, Seu pai 
era El Elyon (Deus Altíssimo). Ele nasceu de uma virgem. Além 
disso, Ele nunca se casou e não teve nenhum filho biológico. Não 
obstante, todos que crêem Nele são nascidos Dele com o mesmo 
tipo de nascimento que o Dele.

Assim como Yeshua foi concebido pelo Espírito Santo 
e nascido da virgem Maria, também nós precisamos renascer 
pelo Espírito Santo. Nos tornamos um tipo de criatura 
diferente. O homem externo de carne, imperfeito, precisa 
perecer porque é de semente perecível, mas o novo homem do 
Espírito dentro de nós é imperecível. Naquele glorioso dia do 
retorno de Messias seremos, em um abrir e fechar de olhos, 
ante a última trombeta, ressuscitados incorruptíveis e seremos 
transformados. “Porque convém que isto que é corruptível 
se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se 
revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se 
revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir 
da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: 
Tragada foi a morte na vitória.” 1 Co. 15:52-54. Quando nascemos 
daquela semente transcendente, incorruptível, nos tornamos a 
posse do próprio Messias. 1 Co. 6:20; 7:23.

Agora que renascemos daquela Semente transcendente e 
fomos feitos como Ele, nos tornamos um povo transcendente; 
isto é, ressuscitamos juntamente com Ele e Ele nos fez assentar 
nos lugares celestiais em Messias Yeshua. Ef. 2:6. Vamos de glória 
em glória e de fé em fé. Quanto mais Ele é revelado a nós mais 
estamos nos tornando como Ele. Transformados. Transcendentes. 
Não mais de baixo; nascemos de cima.
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Terra transcendente

Se somos de Messias, então somos semente de Abraão, e 
herdeiros de acordo com a promessa. Gl. 3:29.

Semente precisa ter solo no qual cair, morrer, germinar, e 
reproduzir. Solo é terra. A Abraão foi prometido uma semente 
e dado uma terra. A semente de Abraão e a terra da promessa 
pertencem uma a outra. Nunca será de outro modo.

Como a semente é tanto natural como espiritual, assim 
é com a terra. As promessas pertencentes à terra hão de ser 
cumpridas no natural. A escritura da terra foi registrada uns 
4000 anos atrás. Não importa quantos poderes políticos tentaram 
possuí-la, nada jamais mudou. A terra pertence a verdadeira Israel 
de Iahweh – toda ela!

No entanto, a terra natural, assim como é com a semente 
natural, biológica de Abraão, é perecível. Há uma terra, porém, 
que transcende o natural e é imperecível e espiritual. A Abraão foi 
prometido um bem imóvel terreno; no entanto, Hebreus 11:10 diz 
que ele [Abraão] “esperava uma cidade que tem fundamentos, da 
qual o artífice e construtor é Deus.” Esta é a cidade que transcende 
o natural.

Falando espiritualmente, as almas dos crentes em Yeshua 
são esta terra transcendente. Sua semente está implantada em nós 
com o intento de produzir as promessas de Abraão para nós, em 
nós, e através de nós.

Yeshua falou muitas parábolas associadas a agricultura. 
Mateus registra uma destas. Ele comparou pessoas a diferentes 
tipos de solo. Ele é a Semente e nós o solo.

Somos solo bom ou ruim. Ele falou de quatro tipos de solo 
nesta parábola: beira do caminho, rochoso, espinhoso, e solo bom. 
Solo bom é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá fruto: a 
cem, a sessenta, e a trinta por um. Mt. 13:1-23. Este bom solo é uma 
terra que transcende o natural e é espiritual em natureza.
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O testamento de Iahweh

A terra foi dada a Abraão e à sua semente após ele como uma 
herança. Uma herança sugere que alguém morreu e deixou um 
patrimônio para um ou mais benfeitores. Hb. 9:16-17. Existem dois 
partidos envolvidos nesta transação: o testante que fez o testamento 
e morreu, e os beneficiários do patrimônio ou herança.

No testamento de Iahweh, Ele é o testante – aquele que 
morreu pela agência de Seu Filho. Ele deixou uma herança. A 
herança é aquilo que Ele prometeu a Abraão.

Muitos incrédulos tropeçam com a idéia de Deus matar Seu 
Filho ou permitir que fosse morto. Dolorosa como foi a morte de 
Yeshua, era absolutamente necessário que Ele morresse. Yeshua 
morreu no nosso lugar por nossos pecados para que pudéssemos 
ser feitos justos e assim elegíveis a receber a herança. Sendo Deus, a 
morte de Yeshua na cruz garantiu a herança prometida que Iahweh 
contratou com Abraão; a saber, que Ele seria nosso Deus e nós 
seríamos Seu povo, escolhido, separado, e transcendente para o 
louvor da Sua glória.

Da mesma maneira que Yeshua sempre foi o Cordeiro de 
Deus, também o testamento de Iahweh sempre foi. Estava no 
coração do Pai antes da fundação da terra, antes de qualquer um 
dos possíveis herdeiros ser criado ou nascer.

Clamamos a posse da nossa herança por fé em Yeshua, o 
Messias. Se o advogado lhe chamar para seu escritório, informa 
que seu tio rico acaba de morrer e lhe deixou uma herança, você 
pode dizer, “Eu não acredito,” sair caminhando, e deixar de receber 
sua herança. Ou você pode acreditar e aceitar. O testamento de 
Iahweh é tão simples assim. O pleno depósito foi efetuado para 
nós. Retiramos dele por fé. “Porque pela graça sois salvos, por 
meio da fé...” Ef. 2:8. Ele efetua a parte graça; nós a parte fé. No 
entanto, pode-se argumentar que até a fé é um dom de Iahweh. 
“A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Iahweh.” Rm. 10:17. A 
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palavra grega por “palavra” neste versículo é rhema. É uma palavra 
viva, falada, que é animada em nós por revelação. Podia ser, “e 
o ouvir pela revelação de Iahweh.” Lembrem-se de como Pedro 
veio a saber que Yeshua era o Messias, o Filho do Deus vivo? Mt. 

16:16-18. O Pai o revelou a ele.

Não podemos mudar o testamento. Não podemos mudar 
qualquer dos termos do testamento. Não podemos determinar 
quem são os herdeiros. Não podemos contestá-lo. Não podemos 
anulá-lo. Iahweh é a autoridade soberana em todo o universo. É Dele 
a última palavra no assunto. Nós que colocamos nossa confiança 
em Messias como nosso Salvador somos “filhos de Iahweh, e, se 
nós somos filhos, logo, herdeiros também, herdeiros de Iahweh, e 
co-herdeiros com Messias; se é certo que com Ele padecemos, para 
que também com Ele sejamos glorificados.” Rm. 8:17.

A aliança de sangue que Iahweh fez com Abraão, prefigurou 
Yeshua como Cordeiro de Iahweh. Iahweh fez a promessa e a selou 
com sangue. Abraão acreditou e foi-lhe imputado por justiça.

Yeshua derramou Seu sangue na cruz para expiar nossos 
pecados. Acreditamos e nos é imputado por justiça. “Porque a 
promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita 
pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé.” 
Rm. 4:13. “Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim 
de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente 
à que é da lei, mas também à que é da fé de Abraão, o qual é pai 
de todos nós.” Rm. 4:16.

Yeshua na Velha Aliança

As escrituras da Velha Aliança de Gênesis a Malaquias 
apontam para Yeshua. Ele é a Árvore da Vida no jardim. Isaac, o 
filho da promessa a Abraão, era uma figura e sombra de Yeshua 
que é o Filho da promessa do Pai-Deus. Yeshua é o grande EU 
SOU como foi revelado a Moisés. Ex. 3:14. Yeshua é aquele de quem 
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Davi falou, dizendo, “Iahweh disse ao Meu SENHOR: Assenta-te 
à Minha mão direita, até que ponha os Teus inimigos por escabelo 
dos Teus pés.” Sl. 110:1. Ele é o Messias como profetizado por 
Isaías. Isaías 61:1-3; Lucas 4:18-19. O Filho estava no Pai e o Pai estava 
no Filho. Estes dois são um. João 17:21. Ele estava oculto na Velha 
Aliança e foi revelado na Nova.

Substituto para o Cordeiro

Assim como o carneiro era um substituto por Isaac, 
também Yeshua como o Cordeiro de Deus é um substituto por 
todos nós. Ele morreu no nosso lugar por causa dos nossos 
pecados. Nesta enroscada de eventos, Isaac retratou uma 
semelhança de todos nós. No início ele era o cordeiro, mas 
uma vez que proveu-se o carneiro, ele se tornou uma figura de 
todos nós que cremos.

Isaac foi sempre um filho. É assim conosco. Quando Yeshua 
morreu como o Cordeiro de Deus por nós, pela fé Nele, nos 
tornamos filhos com Ele. É um mistério. Temos as palavras para 
isso, mas o Espírito Santo precisa dar-nos entendimento. 

O autor de Hebreus confirma que “Pela fé, ofereceu Abraão 
a Isaac, quando foi provado [testado], sim, aquele que recebera 
as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, ‘Em Isaac 
será chamada a tua descendência [semente].’” Abraão acreditou 
“que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí 
também, em figura [tipo], ele o recobrou.” Hb. 11:17-19.

Uma Noiva para Messias

Isaac também é retratado como um tipo de Messias que 
toma uma noiva para Si. Rebeca, sendo mulher de Isaac, é um 
retrato da noiva de Messias. Foi ela que recebeu a semente que 
produziu a descendência da aliança, Israel.
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A Noiva de Messias é como Rebeca, visto que ela é a única 
que pode receber a semente (palavra) de Yeshua e reproduzir a 
Vida de Iahweh. Para poder receber a semente como a Noiva, 
ela tem que ser unida como uma ao Noivo. Isso, também, é um 
mistério. Um mais um igual a um. Somos um com Ele em espírito. 
Esta união produz vida – a vida de Deus. O marido implanta a 
semente; a Noiva dá à luz a criança. O filho varão de Apocalipse 
12:1-11 está nascendo da Noiva de Messias como filhos manifestos 
(revelados) de Iahweh que plena e completamente carregarão a 
imagem de seu Pai. Não tente pensar nisso no tempo porque é 
eterno, celestial, e transcendente.

A Noiva toma o nome do seu marido e encontra sua 
identidade Nele. Ela não é mais quem era (uma pessoa da carne), 
mas agora é uma nova criação Nele (uma pessoa do espírito). Por 
conseguinte, sua fonte de vida é achada sendo uma com Ele e 
sendo uma Nele. Ela não é mais a sua velha natureza, tampouco 
se tornou duas naturezas em uma . Ela é uma nova natureza Nele. 
Com esta mudança de natureza vem uma troca de nome. Ela é 
agora um povo que é chamado pelo Seu nome. Atos 15:14.

Messias significa “ungido”.” Yeshua é Messias, ou o Ungido. 
A Noiva de Messias é semelhantemente ungida. Assim como 
Ele é o Messias, nós, a Noiva, somos Messiânicos. A maneira 
grega de expressar isto é “Cristo” e “cristãos.” Os membros da 
Noiva de Messias são os ungidos que estão cheios do Espírito 
Santo e impregnados com a Palavra. A palavra está dentro dela, 
transformando-a na imagem do Noivo. “Mas todos nós, com 
cara descoberta, refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, 
somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, 
como pelo Espírito do Senhor.” 2 Co. 3:18. “Amados, agora somos 
filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. 
Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes 
a Ele; porque assim como é O veremos.” 1 João 3:2
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Yeshua cumpriu a aliança de Moisés

Yeshua é também retratado por toda a aliança que foi feita 
com Moisés. Ele é retratado na Lei, o Tabernáculo de Moisés, as 
Festas, e os Sábados. Todos estes falam Dele e apontam para Ele 
de uma forma ou de outra. Yeshua disse aos judeus, “Examinais 
as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas 
que de Mim testificam.” João 5:39.

Ele também disse de Si mesmo, “São estas as palavras que 
vos disse estando ainda convosco; convinha que se cumprisse tudo 
o que de Mim estava escrito na Lei de Moisés, e nos Profetas, e 
nos Salmos.” Lucas 24:44.

O ato sacrificial definido por Iahweh em Yeshua, o 
Cordeiro de Iahweh, finalizou o sistema de sacrifícios que fora 
adicionado por causa da transgressão. Gl. 3:19. Não é mais algo 
que precisamos fazer, porque Ele o fez por nós na Sua vida uma 
vez por todas.

Anteriormente, sacrifícios de animais eram substitutos do 
Cordeiro até a hora do próprio Cordeiro ser oferecido. Ele, então, 
se tornou o Cordeiro uma vez por todas como um substituto por 
nós todos – os cordeirinhos de Iahweh. Os sacrifícios de animais 
da Velha Aliança eram meras sombras do Cordeiro que havia de 
vir. Agora que o Cordeiro tem sido revelado e oferecido, seria uma 
abominação para o Pai oferecer novamente o substituto. Em todos 
os sentidos, o Cordeiro tem satisfeito o Pai. A fé diz, Amém. Se 
o Pai está satisfeito com o Cordeiro, porque nós não estaríamos 
satisfeitos? Hb. 9:11-14; 10:4.

Yeshua pôs fim à sombra. Para aqueles que relutam em largar 
a sombra, meu amigo Bob Hughey gosta de segurar uma nota 
de um dólar frente a luz, lançando sua sombra na parede. Então 
ele pergunta ao público, “Qual você prefere ter, a sombra ou esta 
nota de um dólar?”
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Yeshua deixou claro que Ele não veio para destruir a lei ou 
os profetas, mas para cumprí-los. Mt. 5:17

Yeshua satisfez o justo requerimento de Iahweh para Seu povo 
para que Iahweh pudesse ter aquilo que Ele prometera a Abraão ao 
longo do tempo – um povo santo e justo para Si.

Anotamos o fim da aliança Mosáica ao pé da cruz no 
diagrama da linha eterna abaixo.

Do exterior para o interior

Como foi prometido, a Torá arrumou uma nova residência. 
Onde antes a Torá estava no exterior do povo de Iahweh, escrita 
em tábuas de pedra como algo que tinha que guardar, agora reside 
no interior dele como um poder que o guarda. É o poder interno 
e a presença da vida de Yeshua. Isso é graça! Graça é o poder de 
Iahweh dentro de nós que nos dá a habilidade de ser quem somos 
em Yeshua e fazer o que Ele nos fez para fazer.

A graça derramou o amor de Deus sobre nós, para que 
todos os mandamentos antigos sejam resumidos em um novo 
mandamento – amar. Ele tem duas partes: amar Iahweh e amar 
nosso próximo como a nós mesmos. Mt.22:34-39 (Rm. 13:10; Gl. 5:14). 
Tiago chama isto da lei real de amor. Tg. 2:8.
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Não precisamos mais ser comandados a proclamar Seu nome 
porque agora há dentro do nosso espírito homem o desejo de 
proclamar Seu nome. Seu nome é maravilhoso e tem sido escrito 
nos nossos corações. Amamos Seu nome. Somos o povo que é 
chamado pelo Seu nome.

Não precisamos mais obedecer os Dez Mandamentos porque 
agora há dentro do nosso espírito homem o desejo de obedecê-
los. Eles têm sido escritos nos nossos corações e amamos Seus 
mandamentos.

Não precisamos mais observar as festas porque foram e 
estão sendo cumpridas dentro de nós. A Passagem (Páscoa) foi 
cumprida em nós quando nascemos de novo. Pentecostes foi 
cumprida em nós quando fomos imersos no Seu Espírito Santo. 
Tabernáculos será cumprida em nós quando formos glorificados 
na Sua vinda. Ser glorificado na Sua vinda é ser como Ele é na 
Sua plenitude.

As festas da Velha Aliança apontavam para Yeshua e Ele 
cumpriu o que pretendiam retratar. Foram dadas para sempre. 
Portanto neste sentido não acabaram. Existem Nele como 
representações de quem Ele é e o que Ele fez para acabar as 
obras de redenção do Pai. São celebradas perpetuamente em 
Messias. A única maneira que podemos observar e celebrar 
espiritualmente as festas de modo que satisfaz o Pai é estar em 
Messias.

Estas coisas foram escritas nos nossos corações e Ele é aquele 
que vive perfeitamente a plenitude delas em nós, porque não mais 
vivemos nós, mas é Messias que vive em nós. Gl. 2:20.

Tais observâncias são assuntos pertinentes ao Reino de 
Iahweh; assuntos que estão acabados, resolvidos, levados ao 
descanso, e estabelecidos de uma vez por todas dentro dos nossos 
espíritos. Ele está em nós e nós estamos Nele.
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Compare isso a um pão. Enquanto o pão está do nosso 
lado de fora podemos enxergá-lo, tocá-lo, e cheirá-lo. Mas uma 
vez que o comemos, se torna parte do que somos e como “eles” 
dizem, somos o que comemos. Não podemos mais enxergá-lo no 
natural. Ele entra no nosso corpo e nos alimenta.

A Torá é como pão natural. Tem que ser “preparado e 
comido” repetidamente. Yeshua é o pão espiritual do céu que 
continua vivendo e provendo vida dentro de nós. Quando 
partilhamos Dele partilhamos das festas de Iahweh. Comemos 
Sua carne e tomamos Seu sangue. A Vida que está no pão agora 
está em nós. Podemos olhar o Pão enquanto Ele ainda está 
no nosso exterior e saber que Ele tem Vida por dentro para 
nós. Mas aquela Vida não tem nenhum poder para produzir 
Vida em nós até O comermos (recebermos). Consumimos 
Ele e nos tornamos como Ele. Temos a Vida Dele mais 
abundantemente.

A graça pela fé

Do princípio, em Abraão, Iahweh fez uma aliança de promessa 
baseada na fé. Agora, através da obra acabada de Yeshua, estamos 
debaixo da aliança de graça baseada na fé. 

Yeshua, portanto, pela Sua vida, morte, ressurreição e 
ascensão fez valer a promessa de Iahweh para Abraão. A graça 
é o poder dentro da promessa de entregar as promessas a todos 
que crêem. Há, então, um elo direto entre a aliança de promessa 
baseada na fé e a aliança de graça baseada na fé. A graça é o sistema 
de entrega da promessa. A graça é a extensão na linha eterna da 
promessa.

Adicionamos, “graça pela fé” à linha eterna no diagrama 
a seguir.
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Yeshua cumpriu a aliança Davídica

Yeshua cumpriu a aliança que fora feita com Davi que 
seu trono seria para sempre. A Semente (Yeshua) é da linhagem 
Davídica. Ele é o Rei que se assenta no trono de Davi. O anjo 
falou profeticamente a Maria a respeito da sua concepção de 
Yeshua dizendo, “E eis que em teu ventre conceberás, e darás à 
luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Yeshua. Este será grande e 
será chamado Filho do Altíssimo; e o Senhor Deus Lhe dará o 
trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o 
Seu Reino não terá fim.” Lucas 1:30-33.

Iahweh disse a Salomão, “Também confirmarei o trono 
do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, 
dizendo: Não te faltará varão que domine em Israel.” 2 Cr. 7:18. 
Yeshua é o último rei a sentar no trono de Davi. Não é necessário 
que nenhum outro rei O siga. Apesar Dele não aparentar estar 
assentado no trono no reino natural, Ele o está, e muito bem, no 
celestial. Seu reino não é deste mundo. João 18:36. Está dentro de 
nós que cremos em Yeshua. O trono de Davi é estabelecido para 
sempre em Yeshua.
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Reis e sacerdotes

Ele é o Rei dos reis. Apocalipse 17:14 diz, “Estes combaterão 
contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor 
dos senhores e o Rei dos reis; vencerão os que estão com Ele, 
chamados, eleitos e fiéis.” Novamente, em Apocalipse 19:16, 
lemos que “E na veste e na Sua coxa tem escrito este nome: REI 
DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.”

Quando nascemos de novo, nascemos na realeza. 
Entendemos de Apocalipse 1:6 que Ele “nos fez reis e sacerdotes 
para Iahweh e Seu Pai, a Ele, glória e poder para todo o sempre.” 
E em Apocalipse 5:10 vemos que Ele “para o nosso Deus nos fez 
reis e sacerdotes; e reinaremos sobre a terra.” Ele é o Rei e nós 
somos reis. Reinamos com Ele como reis. Como Ele disse a Jacó 
quando trocou seu nome por Israel, de quem somos, “pois, como 
príncipe, tens poder com Deus e com os homens...” Gn. 32:28

Adicionalmente, Yeshua não é somente Rei, mas é 
também um sacerdote de acordo com a ordem do sacerdócio de 
Melquisedeque. Melquisedeque significa, “rei de justiça.” Ele era 
o rei de Salém (paz) e sacerdote de El Elyon (Deus Altíssimo) 
a quem Abraão pagou um dízimo após o resgate de Ló. Gn. 14 e 

Hb. 7. 

Davi profetizou a respeito do Messias vindouro, “Jurou 
o SENHOR e não se arrependerá: Tu és um sacerdote eterno, 
segundo a ordem de Melquisedeque.” Sl. 110:4. Melquisedeque foi 
rei e sacerdote. Ele veio trazendo pão e vinho, representando a 
expiação de sangue do Messias que ainda havia de ser revelado.

Semente produz de acordo com sua própria espécie. Se 
nascemos da Sua semente transcendente e imperecível, então temos 
Sua natureza transcendente e imperecível. Além disso, nós que 
somos o povo desta semente transcendente e imperecível somos da 
ordem do sacerdócio de Melquisedeque assim como o foi Messias. 
Portanto, nós que estamos Nele somos reis e sacerdotes.
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Em Yeshua, Iahweh agora tem o desejo de Seu coração como 
exprimido por Moisés – um reino de sacerdotes e uma nação santa. 
Ex. 19:6. Pedro confirma que nós que cremos em Yeshua somos “uma 
geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 
para que anuncieis (anunciemos) as virtudes daquele que vos (nos) 
chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz.” 1 Pe. 2:9.

Verdadeiros Judeus

Além disso, aqueles que põem sua confiança em Yeshua são 
os verdadeiros judeus. Paulo escreveu, “Porque não é judeu o que 
o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na 
carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão, a que é do 
coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos 
homens, mas de Iahweh.” Rm. 2:28-29. 

Se nascemos de Yeshua, que é da linha de Judá, então somos 
da linha de Judá. Assim, somos os verdadeiros judeus, herdeiros 
e co-herdeiros com Messias das promessas de Abraão. É Ele que 
circuncida nossos corações.

Não há diferença entre aqueles de nós que estão em Yeshua. 
Somos um Nele “onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem 
incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas Messias é tudo, e 
em todos.” Cl. 3:11.

Satisfeito!

Iahweh sabia do princípio que Seu povo não conseguiria 
cumprir o justo requerimento da Torá. Ele sabia que Ele e somente 
Ele poderia cumprí-lo, porque Ele é O Justo. Ele é nossa justiça. 
Não há nada de bom em nós que nos tornaria capazes de satisfazer 
o justo requerimento do Pai.

O Cordeiro sacrificial tem sempre estado no Pai. Yeshua, 
Messias, como o Cordeiro de Iahweh, não foi um pensamento 
ulterior. Ele não foi o plano B. Ele sempre foi, e sempre será.
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Ao dar Seu último respiro na cruz, Yeshua clamou “Está 
consumado.” O Pai olhou do céu e ficou satisfeito. Yeshua fez 
por nós aquilo que não podíamos fazer por nós mesmos. Ele 
satisfez o justo requerimento do Pai como apresentado na Torá. 
Adicionalmente, Ele tomou sobre Si nossos pecados permitindo-
nos sermos aceitáveis ao Pai. Yeshua terminou a obra de Iahweh. 
Yeshua é a obra acabada de Iahweh. Nada mais pode ser 
acrescentado ou tirado da Sua obra. Yeshua adicionado a qualquer 
coisa leva a escravidão legalista e morte. É heresia.

Em Abraão, Iahweh entrou em uma aliança de promessa baseada 
na fé. Assim fazendo, Ele formou um povo para Si.

Através de Moisés, Iahweh entrou em uma aliança de lei baseada 
nas obras. Assim fazendo, Ele apresentou o justo requerimento para 
Seu povo. 

Agora em Yeshua, através do Seu sangue derramado, Iahweh 
comprou o povo que Ele formou em Abraão. Assim fazendo, Ele entrou 
em uma nova aliança de graça baseada na fé, tornando válida a Sua 
promessa a Abraão.

Adicionamos “satisfeito” acima da cruz na linha eterna 
abaixo.
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Partido circuncisão

O período de tempo que seguiu-se imediatamente à ascensão 
de Yeshua é comumente conhecido nas escrituras como Atos dos 
Apóstolos. Verdadeiros crentes claramente entenderam o poder 
da Sua graça que opera maravilhas, que os libertou da escravidão 
da lei. Contudo, alguns daqueles que professaram crer em Messias 
não entendiam o poder da graça de Iahweh. Não apreciavam a 
liberdade que Yeshua comprara para eles. Eles queriam que os 
crentes gentios fossem circuncidados como judeus antes de serem 
aceitos como verdadeiros crentes em Messias.

Estas pessoas foram chamadas o partido circuncisão ou 
judaizantes. Elas não entenderam que o que outrora estava no 
seu exterior para governá-las, agora as governava do interior. Não 
entenderam que a circuncisão não era mais assunto da carne, mas 
do coração.

O sinal externo daquela circuncisão interna é o batismo na 
água (imersão).7 Batismo na água não é o meio pelo qual somos 
salvos, mas é o sinal que confessamos com a boca e cremos no 
coração que Yeshua é Senhor. Batismo na água é muito importante. 
É essencial que todos sejam imersos na água em nome de Yeshua. 
É o primeiro ato de obediência para todos que crêem. Foi dado 
para remeter (devolver, pôr de lado, abster-se de) pecados. Marcos 
1:4 e Atos 2:38. Contudo, não é o meio pelo qual somos salvos. 
O meio pelo qual somos salvos é fé em Yeshua, o Messias. Ele é 
nossa salvação.

Adicionamos Atos dos Apóstolos ao diagrama a seguir.

7 A palavra grega por batismo significa mergulhar ou imergir. Diferentes pa-
lavras gregas existem para aspergir e derramar.
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A solidificação do Judaísmo

Jerusalém caiu às mãos dos romanos em 70 A.D. época 
na qual o templo foi destruído. Os judeus não mais tinham 
um centro de adoração e não tinham como fazer sacrifícios de 
animais. Mudanças eram necessárias na forma que se expressavam 
religiosamente.

Rabinos no primeiro e segundo século começaram a pôr o 
preto no branco, além da Torá, outras leis orais antigas, costumes, 
e rituais que governavam a sociedade judaica, resultando naquilo 
conhecido como o Talmud (“erudição” ou “estudo”). O Talmud 
foi completado no século 3 A.D. sob a autoridade do Rabi Judah 
ha-Nasi, líder da comunidade judaica no que ficou conhecido 
como Palestina. A seção primária do Talmud é a Mishna (“estudo 
repetido”) que é o código de leis religiosas e civis que governam a 
sociedade. A outra seção do Talmud é a Gemara (“compleção”) que 
consiste de comentários a respeito da Mishna. Havia um Talmud 
palestiniano e um Talmud babiloniano. O Talmud palestiniano não 
foi completado porque a Palestina tinha se tornado grandemente 
cristã ao final do século quatro e as academias deixaram de existir. 
O Talmud babiloniano se tornou o texto padrão da lei e da religião 
judaica. Crentes ortodoxos consideram o Talmud como sendo 
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divinamente inspirado. O Talmud, mais que qualquer coisa, definiu 
o judaísmo como uma religião daquele tempo em diante.8 

Os pais da primeira igreja

Logo depois da morte do velho apóstolo João no fim do 
século 1 A.D., não foi gravada muita história a respeito da vida e 
eventos dos chamados para fora. Quando as páginas começaram 
a virar novamente no século 2 A.D., vemos homens competindo 
por posições de governo eclesiástico sobre cidades, e tinham dado 
título de Bispo a si mesmos. Sem entender as conseqüências da 
sua ambição por poder e posição, assumiram o espírito nicolaíta.  
Ap. 2:6,15. Nicolaíta no grego traduz como, “conquistador da 
laícidade (povo).” Este foi o embrião do sistema de clero. O 
conceito de igreja9 como uma instituição com posições de 
autoridade começou a tomar forma. Uma nova religião tinha 
começado.

Os nicolaítas, como os líderes religiosos no judaísmo, 
transformaram a preciosa aliança de graça pela fé em contrato, 
estabelecendo leis e regras de comportamento religioso de sua 
própria feitura. Crentes gradualmente, e muito sutilmente, se 
tornaram sujeitos a tirania do clero. Formaram um sistema 
religioso em torno de suas experiências espirituais.

Cristianismo

O nascimento em tempo integral desta nova religião ocorreu 
quando Constantino era Imperador de Roma. Ele foi convertido 
ao cristianismo e decretou o Edital de Milão em 313 A.D. que 
obrigou tolerância de cristãos no Império Romano. A fé cristã 

8 2000 Compton’s Encyclopedia and Fact Index,s.v. “Talmud.”
9 Quando a palavra igreja aparece em itálico é em referência ao sistema insti-
tucional ou a um edifício.
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se tornou a religião preferida de Constantino e ele se tornou o 
“guardião” da igreja. À igreja foi dado direitos legais e grandes 
doações financeiras. Ele interveio em assuntos de igreja, presidindo 
o primeiro conselho ecumênico da igreja em Nicéia em 325 A.D. 
Ele construiu igrejas na Terra Santa. Ele estabeleceu o cenário para 
o entrincheiramento do cristianismo como uma religião no fim 
do século quatro. Ele é considerado um personagem principal 
na fundação da Europa Medieval cristã.10  Cristianismo como 
religião mundial hoje se espalha através do espectro do Catolicismo 
Romano, Ortodoxia Grega, todas as denominações Protestantes, 
e a multidão de prole de igreja independente.

Adicionamos Constantino e uma linha nova ao diagrama 
significando Cristianismo como uma religião, correndo em 
paralelo ao Judaísmo.

“Nós e eles”

Com a existência destas duas religiões – judaísmo e 
cristianismo – temos agora um “nós” e “eles”! Não pode haver 
“nós” e “eles” em Yeshua. Há, e sempre houve, somente um Deus 

10 Microsoft Encarta 96 Encyclopedia, s.v. “Constantino o Grande.”
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da aliança e um povo da aliança começando com Abraão até este 
dia presente. Há uma só assembléia, a Israel de Iahweh. Estas 
duas religiões têm pouca associação com a aliança Abraâmica. 
As promessas feitas a Abraão não são alcançadas por aderência a 
qualquer religião. As promessas não foram feitas a uma religião, 
mas a um povo escolhido.

O termo igreja não é somente um erro de tradução da 
palavra grega ekklesia (assembléia dos chamados para fora), mas 
também exprime uma teologia errônea com respeito a quem somos 
como semente de Abraão em Yeshua. Temos a tendência de pensar 
que de um lado existe os judeus e do outro lado a igreja. Algumas 
pessoas até se apegam a teologia errônea de “substituição” que 
reivindica que a igreja, ou o cristianismo, é a única verdadeira 
Israel. Acreditam que depois que Deus julgou a Israel da Velha 
Aliança, Ele deu sua comissão a igreja da Nova Aliança.

Yeshua não tinha nenhum pensamento de Sua ekklesia ser 
algo além da continuação do Seu qahal na Velha Aliança. Qahal 
significa “assembléia” e é o equivalente do grego ekklesia.11 

Quando Yeshua pronunciou a Pedro e aos outros discípulos 
com Ele, “Sobre esta rocha [de revelação] edificarei Minha ekklesia 
[assembléia de chamados para fora],” Ele se referia a única 
assembléia de Iahweh ao longo da história. Israel foi a qahal de 
Iahweh. A ekklesia é a qahal de Iahweh. São a mesma coisa. Yeshua 
dizia com efeito que a assembléia de Iahweh compõe aqueles que 
respondem em fé (fidelidade) a Iahweh através de Yeshua quer 
seja olhando adiante para Ele por fé ou olhando para trás para 
Ele por fé.

Realmente precisamos nos arrepender de usar a palavra 
“igreja” em referência a ekklesia. Sempre falhará em comunicar 

11 Sabemos isto porque ekklesia foi escolhido para traduzir a palavra hebraica 
qahal do hebraico para o grego na Versão dos Setenta. A Versão dos Setenta é a 
tradução grega do Velho Testamento hebraico que foi feita por letrados judeus 
nos séculos três e dois A.C.
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a verdade. Se usamos “chamados para fora” ou “assembléia de 
chamados para fora” no lugar de “igreja” quando lemos a Nova 
Aliança, veremos como modifica nossa perspectiva da leitura. 
Lendo dessa forma nos capacita a deixar para trás nossos sistemas 
institucionalizados e organizados de igreja.

Idade Média

A Idade Média (aquele período de história européia de 
aproximadamente 500 a 1500 A.D.) tem sido caracterizado como 
a era do obscurantismo. Esta designação dos tempos provou 
ser característica do cristianismo como religião também. O 
Catolicismo Romano cristalizou o cristianismo como uma religião 
com a ascensão do papa ao poder, a evolução da hierarquia do 
clero, o estabelecimento de ordens religiosas abusivas, a prática de 
indulgências, e a amalgamação adicional da doutrina cristã com o 
paganismo – para falar de alguns.

Adicionamos a Idade Média a nosso diagrama.

 

Judaizantes modernos

Isto nos traz aos tempos modernos. Por dois milênios, zelotes 
cristãos (cristianizadores) desejaram converter os judeus do judaísmo 
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a aderirem aos princípios do cristianismo, em essência pedindo que 
trocassem uma religião por outra, pensando que assim os judeus 
seriam salvos. Porque alguém iria querer trocar uma religião por 
outra? A religião nunca salvou uma alma. Felizmente, muitos judeus 
aceitaram Yeshua como seu Messias e têm tido genuínas experiências 
de conversão. Alguns se cristianizaram e se juntaram a igrejas. Muitos 
outros formaram congregações Messiânicas, preservando em vários 
graus sua herança como judeus.

Agora, enfrentamos um fenômeno estranho. Muitos 
cristãos estão rejeitando a escravidão que experienciaram nos 
sistemas de igreja idólatra e se voltando ao que chamam de “suas 
raízes hebraicas.” Muitos deles observam as festas e os sábados 
desejando sinceramente agradar a Deus. Eles raciocinam que já que 
Yeshua guardava as festas e os sábados outros também deveriam. 
Certamente, Yeshua observava as festas e os sábados porque Ele 
cumpriu a lei perfeitamente. Ele cumpria para nós na Sua vida 
natural os justos requerimentos de Iahweh para Seu povo da 
aliança. Ele fazia por nós aquilo que requeria de nós, mas que não 
podíamos fazer por nós mesmos.

Crentes que observam a Torá ainda justificam suas práticas 
porque estas foram dadas perpetuamente, eternamente. De fato 
foram. Yeshua disse que Ele não veio para destruir (abolir) a lei e 
os profetas, mas para cumpri-los. Mt. 5:17. Ele não os destruiu, mas 
algo diferente aconteceu. Estas festas sob a Velha Aliança eram 
expressões terrenas de uma realidade celestial. Sempre existiram. 
Existem agora e sempre existirão na esfera do reino. Sempre 
representaram a obra acabada de Iahweh em Yeshua. Expressam 
Ele e Ele expressa elas. São perpetuamente celebradas em quem 
Yeshua é e aquilo que Ele fez. Elas transcendem o terreno por 
estarem residentes dentro do Transcendente. Deste modo, as 
celebramos espiritualmente estando Nele e Ele estando em nós. 
As celebramos quando celebramos Ele. Não foram dispensadas 
mas são perpetuamente observadas em lugares celestiais onde nos 
assentamos com Ele.



70 A semente transcendente de Abraão

Muitos crentes observantes da Torá hoje têm deificado 
versões cristianizadas dos costumes, tradições, e práticas do 
judaísmo. Outros, mais radicais do que estes, voltaram para 
debaixo da lei, requerendo isto de outros. Estes são inegavelmente 
judaizantes dos dias de hoje.

Não acaba aqui. Judaizantes modernos são aqueles que 
também imporiam qualquer forma de doutrinas religiosas ou obras 
próprias em nós como meio de obter nossa salvação ou entrar nas 
boas “graças” de Messias, nosso Salvador. Muitos entre nós pregam 
as doutrinas de homens como se fossem o evangelho (boas novas). 
Fazem a fé, o batismo, a prosperidade, a observância do sábado, leis 
de regime alimentar, filiação, e muitos outros temas, o evangelho 
que pregam. Ao mesmo tempo que possa haver alguma verdade 
nestas revelações, não são o evangelho. Yeshua e Ele crucificado 
são as boas novas. 1 Co. 1:23.

Paulo se maravilhou com a rapidez que os crentes Gálatas 
foram removidos da graça de Messias pelos ensinamentos dos 
judaizantes. Acreditavam em outro evangelho, embora ele 
rapidamente estabeleceu que era uma perversão do evangelho. 
Com um traço muito poderoso da pena ele os exortou dizendo, 
“Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro 
evangelho além do que já recebestes, seja anátema.” Gl. 1:6-9. Ele 
falava sério, até repetiu uma segunda vez.

Com certeza, observar as festas exteriormente pode 
ser de valor contanto que entendamos claramente que não o 
fazemos para ganhar a nossa justiça. É bom que todos os crentes 
saibam o significado das leis, das festas, do tabernáculo, e dos 
sábados, e ver como estas coisas apontam para a obra acabada 
de Iahweh em Yeshua. Estas são ocasiões apropriadas para 
celebrar Yeshua. Se celebramos a Passagem (Páscoa), celebramos 
o Cordeiro da Passagem, Yeshua. Se celebramos Pentecostes, 
celebramos Yeshua, as primícias e a dádiva do Espírito Santo. 
Se celebramos Tabernáculos, celebramos a colheita de Yeshua 
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do Seu povo para Si. Mas estas coisas nunca podem ser feitas 
em forma de “dever.”

Iahweh pode realmente estar chamando a atenção para 
a Torá e Suas festas hoje e queremos prestar atenção nisto. A 
tendência humana, no entanto, como tem sido verdade da maioria 
dos outros moveres de Deus, é colocar nossas mãos naquilo que 
Ele está fazendo, pervertê-lo, e dessa maneira matá-lo. Se possível, 
o empacotaremos e o negociaremos até a morte. Acabamos com 
algo diferente daquilo que Ele queria. Precisamos guardar nossos 
corações e não perder de vista aquela liberdade absoluta, gloriosa 
que temos em Yeshua.

Judeus não precisam converter-se ao “cristianismo” para 
serem crentes em Yeshua. Não precisam desistir da sua identidade 
judaica para se tornarem crentes em Yeshua como Messias. De 
fato, de acordo com esta linha eterna, a crença dos judeus em 
Yeshua como Messias os posiciona como verdadeiros herdeiros da 
aliança que Iahweh fez com Abraão. Nasceram daquela semente 
transcendente.

Iahweh nos chama a abandonar toda religião seja ela 
Judaísmo, Cristianismo, Islanismo, Hinduísmo, Budismo, ou 
qualquer outra. Ele nos chama para uma relação com Ele pela fé 
em Yeshua por meio da qual nos tornamos herdeiros das promessas 
a Abraão.

Caindo da graça

O apóstolo Paulo claramente explicou o risco que correm 
os crentes nascidos de novo que voltam para debaixo da lei. Ele 
encarregou os Gálatas a estarem firmes na liberdade com que 
Messias os libertou. Ele os advertiu que não tornassem a se meter 
debaixo do jugo da servidão, se referindo a lei. “Se vos deixardes 
circuncidar, Messias de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a 
todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar 
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toda a lei. Separados estais de Messias, vós os que vos justificais 
pela lei; da graça tendes caído.” Gl. 5:1-4. Note, por favor, que cair 
da graça não é cair no pecado, mas é aquilo que acontece conosco 
quando voltamos para debaixo da lei. Além disso, a lei desperta nossas 
emoções (paixões) de pecado. Rm. 7:5.

Ou viveremos livres debaixo da graça ou viveremos na 
escravidão debaixo da lei. Faça a comparação e escolha entre os 
dois: sombra ou realidade, lei ou graça, obras ou descanso, exterior 
ou interior, carne ou espírito, terreno ou celestial, descrença ou 
fé, desobediência ou obediência, morte ou vida.

Qualquer outro assim chamado evangelho não é o evangelho, 
mas é enganoso e mortal. Portanto, tenham cuidado com o partido 
circuncisão entre vós e dentro de vós!

A restauração da Israel natural 

A semente transcendente que estava no Reino do Norte de 
Israel – aqueles espalhados às nações – passou pelos filhos de suas 
esposas estrangeiras. Após várias gerações tinham aparências de 
outros grupos étnicos, por toda parte onde tinham sido espalhados. 
Se tornaram Orientais, Africanos, Anglo-Saxões, e assim por 
diante. Após diversas gerações, não sabiam mais que eram da 
semente de Abraão e não se lembravam de nada da aliança com 
suas promessas, mas Iahweh sabia. Iahweh sabia onde cada uma de 
suas sementes havia sido espalhada, e Ele prometeu a Jeremias que 
Ele recolheria o remanescente do Seu rebanho de todas as terras 
para onde o tinha afugentado e o faria voltar aos seus apriscos. 
Habitariam na sua própria terra. Jr. 23:3-8.

Numerosas profecias de restauração são mencionadas na 
Velha e na Nova Aliança que simplesmente não podemos ignorar. 
Iahweh disse para o profeta Ezequiel tomar dois pedaços de 
madeira. Ele tinha que escrever “Judá” em uma das madeiras e 
“José” na outra. Judá representava o Reino do Sul de Judá. José 
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(também chamdo de Efraim) representava o Reino do Norte de 
Israel. Estes também são chamados de as duas casas de Israel. 
Ezequiel deveria unir as duas madeiras para se tornarem uma 
só na sua mão. Ele tinha que explicar para o povo que Iahweh 
tomaria estas duas madeiras (casas) e se fariam uma só na Sua mão. 
Falando por Iahweh ele disse, “Eis que Eu tomarei os filhos de 
Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de 
todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na 
terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles; e nunca 
mais serão duas nações; nunca mais para o futuro se dividirão em 
dois reinos.” Ez. 37:15-28. Isto não ocorreu na história entre a Israel 
natural e Judá. Está ainda por vir. Aquilo que Iahweh promete se 
cumpre. Suas promessas a Israel são eternas.

A cegueira de Israel continua até os tempos dos gentios 
(nações, pagãos) se cumprirem. Lucas 21:24. Depois disso, o véu será 
tirado dos olhos de Israel e se converterão a Iahweh, seu Deus.  
2 Co. 3:13-16. Paulo escreveu a respeito da posição de Israel, 
“Pois quê? O que Israel buscava não o alcançou; mas os eleitos 
o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está 
escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono: olhos para 
não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E 
Davi diz: Torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, 
e em tropeço, por sua retribuição; escureçam-se-lhes os olhos 
para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. 
Digo, pois: porventura tropeçaram, para que caíssem? De modo 
nenhum! Mas, pela sua queda, veio a salvação aos gentios, para 
os incitar à emulação. E, se a sua queda é a riqueza do mundo, 
e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua 
plenitude?” Rm. 11:7-12.

Uma restauração parcial já ocorreu. Milhares de judeus 
começaram a migrar de volta a sua terra natal após a virada do 
século vinte e, enfrentando numerosas dificuldades, se tornaram 
uma nação em 1948. Jerusalém foi recapturada em 1967. A luta 
entre Israel e os descendentes de Ismael que se chamam palestinos 
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vigora até o tempo presente. A plenitude deste retorno ainda está 
por vir. Judá e Israel serão feitas uma só.

Judá e Israel sofreram muita perseguição, rejeição, e 
sofrimento ao longo de suas histórias. O mundo e muitos dentro 
da igreja têm visto Israel como perdida. Mas tenhamos certeza 
de uma coisa: cada ato de julgamento e destruição de Israel, por 
Iahweh, pelas suas iniqüidades e idolatrias foi seguido por uma 
promessa de restauração.

Israel natural como um povo na terra de Israel é o relógio 
profético de Iahweh, uma contagem regressiva do Seu tempo 
de restauração. Vemos o desdobramento da Sua história sendo 
contada como foi profetizada antigamente. Esta restauração 
é uma obra que somente Iahweh pode fazer no Seu tempo 
determinado.

Adicionamos a restauração da casa de Judá e a casa de Israel 
a nosso diagrama.

 

O Fim das Eras

Daqui em diante, aguardamos o cumprimento de 
Tabernáculos e a manifestação dos filhos de Iahweh como 
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prometido em Romanos 8:19, “Porque a ardente expectação da 
criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.”

Para o propósito de Iahweh

Sabendo que nós que cremos somos da semente transcendente 
de Abraão tem um impacto no nosso entendimento do evangelho 
do Reino de Iahweh. Agora entendemos que somos um povo 
por Ele e para Ele. Entendemos que Ele nos conhecia antes da 
fundação do mundo, que Ele nos escolheu, que Ele nos criou para 
o Seu propósito e não para o nosso propósito.

No entanto, a maior parte do tempo, crescemos debaixo 
de um evangelho que prega, errôneamente, que Iahweh existe 
para nos salvar para que possamos viver vidas abundantes neste 
mundo, evitar o inferno, e irmos ao céu quando morremos. O foco 
está em nós. Conseqüentemente, vemos Deus como alguém com 
quem temos que barganhar para conseguir aquilo que achamos 
que queremos e precisamos para nossos propósitos. Apesar de 
também vê-Lo como alguém que é difícil de agradar, também 
acreditamos que todos exceto alguns conseguirão entrar.

Este é um evangelho egoísta e não fomos criados para isso. 
Fomos criados por, e para, Iahweh para que Ele possa ter um 
povo próprio. Não fomos salvos para nossos propósitos, mas para 
Ele. (Quando tentamos viver nossas vidas para nossos propósitos 
– tentando amoldar nossas vidas em contradição às Suas intenções 
eternas – vivemos vidas frustradas, vazias, e derrotadas. Deixamos 
de entender o nosso propósito de existência.) Nossas vidas não são 
as vidas que Ele quer que vivamos. Sua vida é a vida que Ele quer 
que vivamos. Gl. 2:20. Ele quer viver a Sua vida em nós e através 
de nós como nós. Portanto devemos viver na fé do Filho de Deus 
para Ele poder ter aquilo que Ele quer.

Quando vemos a nossa existência da perspectiva de Iahweh, 
literalmente nos atira para um reino de realidade muito mais alto. 



76 A semente transcendente de Abraão

Temos um sentido de propósito enfocado que produz uma paz que 
excede todo o entendimento. Quando nos rendemos a Ele para 
que Ele possa ter o que Ele quer, irônicamente, recebemos vida 
mais abundante. Precisamos ser apreendidos pelo conhecimento 
que não somos de nós mesmos, mas fomos comprados por um 
preço. 1 Co. 6:19-20. 

Além disso, esta revelação que existimos para Ele apaga 
todas as noções tolas que temos algo a ver com a nossa salvação. 
Visto que Ele nos criou, e nos chamou e escolheu para Si, então 
cabe inteiramente a Ele fazer o que Ele prometeu a Si mesmo: 
conformar-nos na imagem de Seu Filho. Ele quer isso mais do 
que nós. Deveríamos desejá-lo tanto quanto Ele. 

“Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como 
um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória 
em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.”  
2 Co. 3:18.

“Porque os que dantes conheceu, também os predestinou 
para serem conformes à imagem de Seu Filho, a fim de que Ele 
[o Filho] seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que 
predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses 
também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou.” 
Rm. 8:29-30.

“Porque somos feitura Sua, criados em Messias Yeshua 
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos 
nelas.” Ef. 2:10. 

“Tendo por certo isto mesmo: que aquele que em vós 
começou a boa obra a aperfeiçoará até ao Dia de Yeshua Messias.” 
Fp. 1:6.

Da perspectiva Dele, estamos em Messias e Ele está em 
nós; e, desse modo, somos criaturas novas. As coisas velhas já 
passaram e tudo se fez novo. 2 Co. 5:17. Por conseguinte, Ele “nos 
ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares 
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celestiais, em Messias Yeshua.” Ef. 2:6. Essa parte é toda Dele. Nossa 
parte é crer. “Yeshua respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta: 
que creiais naquele que Ele enviou.” João 6:29. Cremos na obra 
acabada de Messias na cruz. Se Yeshua satisfez o Pai, nós também 
devemos estar satisfeitos com Ele e naquilo que Ele acabou para 
o Pai. Se verdadeiramente cremos, O amaremos; se O amamos, 
O obedeceremos.

Conclusão

Portanto, cessemos de pensar que fomos criados e salvos 
para os nossos propósitos. Fomos criados e salvos para Ele. Não 
é a nosso respeito. É tudo a respeito Dele. Saiba de quem você é 
e quem você é em Messias Yeshua e saberá porque você é, o que 
você é, e onde você está – criado por Ele como um filho Dele e 
assentado com Ele em lugares celestiais, Aquela revelação lhe 
transformará totalmente. 

Nós que cremos em Iahweh pela fé em Yeshua somos da 
semente transcendente de Abraão – o povo transcendente para 
Iahweh, o povo desta linha eterna, uma habitação santa para 
Iahweh no espírito. 

“Porque todas quantas promessas há de Iahweh são Nele 
sim; e por Ele o Amém, para glória de Deus, por nós.” 2 Co. 1:20. 


